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De  t  ska över-
flyg-1153 omg.

Norsk krigs—
raggort  .

1 I en till svenska  riksdagen 31/5 framlnga' skgttepropositicn föreslår
finansministem, att uttagningsprocenton f?-'r den ordinarie inkomst-
och förmögenhetsskatten höjes från 120 till 150% f'c’:enskilda och från
130  1:111  200  %  f'o'r bolag. Härigenom skulle Matt ens avkastning ”åka
med  'o'ver  90 milj. kunst lika mycket  berälmnr finst-s=. Luistern få in ge-

-nom en konsumtionsbeskattning, var-om förslag skall franäggas f'o'r ur-
tim riksdagen. Försvsrsutgifter innevarmde budgetår på  1.464 milj.kr.
madf'dra ett underskott i löpsnde statsreglering på  om 1 miljard kro-
nor. (DN)

Svenska utrikesdepartementet meddelar 31/5: "På framställning av svensk!
regoringen har tyske. roger-ingen —- enligt, vad svensk:. beskickningen  1  Ber-
lin inberättat  -  förunntcltat om undersölm'in; av de fell beträfi: ude vil-
ka uppgifter om "oven-flygning av svenskt territorium genom ":t flyg--
plan f'o'rolsgct och, i den min därvid  uppgiftema  bokräftds, kunmt med
säkerhet fastställa att avsiktlig överflygning av Sverig‘e icke förskomit."

(DN;
Norska härens överkounmndo har utsärrt. en xommnixé för  30/5,  var-1 det

heten Efter det Mo  1  Ram  uppgivits  har återtågst skett långscmt och i
ordning. och span-scanning“ hs etablerats i Storjord och Pothus. Norska
trupper deltogo endast med mindre styr-kor i chew st.-iier. I Narviks-
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Malmbanenæill
' Narvik  .

ske kommen-
dent en :LDanmark.

yak  krigs-
rapport.

avsnittet har  området  fram till Duden i Beisfjorden och bidn  sidoma  av
Rombakken fram till Str’o'mmen rensrfis från flur'er.

(TT f‘: NTB)

Från  officiallt håll  i  Berlin erfares31/5, ett jämvägen mellon Narvik
och svenska  gränsen alltjämt hålles av de tya'fa tapper-ha..

(TT f— DNB)

Från  K'öpenhamn meddelasx  Den tyska kommendunfen  i Dmmfirk  flyggeneml
von Knupisch meddelzzde vid en pressmottugning 31/5, ati; kan summa dag
skulle lämna K'dpenhum  f'o‘r att  resa till  Tyskland. Han uttryck‘te sin
glädje ‘o'vo‘r att f'o'rhållundet mellan de tysm mappe-ma od".dmdnnskn
befolkningen städse varit frik'tionsfritt. Han f'c'rLlaruci' vidare, att den
nya politiekaställningen hänvisnr Danmrk till Tyskland, där det finns
stor!. utvecklingamöjligheterf'o'r dt.nskt närlngsliv. Hm  aude  sig för-
stå Danmarks svårigheter och beklcgade at: Tysklrnd för mt  skydda  sig
själ—ft mistockuper; landet. (TT f1  RitzausBureau)

Tyska krigsmuktens  över-kommando meddelar 31/5“ Med:?n huvudmpssun av de
franska  trupperna i nord'o‘strn  Frankrike rivits  upp eller tagits till fanga,
göra sprängda och inneslutm. avdclningnr mltjåm: motstånd på  enstaknat'dl-
len. Huvudmassan  av de *yskz; aivisionernc i  Artois och Fun-Idem har fri-
gjorte  f'o'r nye. uppgifter.= (T) u- DZTB)
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  WEBER-“£93 De truppstyrl—zor som ,f;-.; 2" c—mbcrd i Dunkerque äro mycket stom och utgöra
Emflergu ; reden huvudstyrkm ::."! lllierudes trupper :L Flandern- De ulliemde hål-

1a Dlltj'émh säker; inka "7.1 att det befästa lägret Dunkerque, vilket nästan
helt omges av "(iver.—;*; am"; Ir områder;, utan  också  ställningarna väster om

Yserkzmalen, medan g? -- e.k21'icux'armé fortsätter att från e'o'der dm sig
mot Dunkerque, (TT fr  Haves)

  

   

 

Franske tmp-ger I Parismeddeles ?? Snor-a delar av  general  Prioux' armé ha lyckate
QÅ—Qunkergue. nå det Lefäste .Lägret L‘mkerque. (‘I'I‘ fr Haves)

tioner ha franske. tmpper  29/5 kunnet återta Abbe-Frtmskt metan.- Efter två dagurs ope
"er. (TT fr  Havas)fall. vfillesnär-meste organ—n'

  

   

 

Belgisk-a Egli: Bolgiska har] mettet .= i'fnträdde  31/5 i Limoges  1  Frankrike.  Konseljpre-
mentet och kapt sident Pier-lot och 'o' gu talere hyllade de allieradee sak och uttalade

tulatiorle—rh Belgians teckszmhet mot Frankrike samt landets vilja att fortsätta striden
tilleammzms med de allierade till dess friheten återvunnite. Vid enman-
trädets slut antogn de 'flrurvie 89 daputemdem‘: och 54  sanatorerna  en-

hälligc en reach-um,  'IE.1  .. kapitulationeu skarpt klendras och parlaments-

ledcmöterna för—klara nit; sobdariska med rager-ingen, som konstaterer, att

kung Leopold ur juri.:.i sk ::.-"r. mvrzlisk synpunht icke längre kan  regera.
(DN fr Paris)
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Avbrutna  f‘o‘r- .

handlingar.

Roosevglåt bes.

&& fä—Lsya—rs-
wlag.

I London meddelusz Trc't'; dan nådde principöverenskomnels'en har Italien

28/5 avbruait fözhfmdl na med England om ett avtal r'o'rsnde kontmb‘nds-

kontrollen och hsm'EeZ-s'wwtäa (TT fr  Havas)

 

 

 President Rozas-P”: "c" lede 31/5 kongressen ett extra tilläggsprogmm f'o'r
forsvaret, inmbarande ;tgifter på 'o'ver 1 miljard dollar.  I sitt tal ytt-

mde presidenten h]  .m  :  "  Med anledning av de nästan utrolige händelserna
de senaste Ijorton dag, Ma ". Europa och så:-skilt till f’o'ljdav envändningen

av flyg och mekanisez per. kan '.ngen enskild och ingen grupp klart för——
utse fremtiden- S'. möjligheten f'o'refinns att icke bara en eller
två utan smjlig; kn“ :  kunne bli indragna i ett världsomfattande
krig raver emaller .Lg försiktighet att det amerikanska försvaret
göres mera säker't. de mest uppenbara lärdomar den europeiske kon-

flikten givit är nntyze—sen av snabbhetsfaktorn. Det liqger en påtaglig
fare. i ett väntz tied art. beordra fullständig utrustning och liming av tar-v
méema till efter lu'lgets  '05::  jana Däri'ör föreslår jag en snobb utvidgning
av utrustninga och b" "r?”gsprograxmuet med hänsyn till våra försvarsbehov."

Presidenten farting vi ett han skulle få fullmakt att låta reservperso

nul inträda i aktiv ';j inst (forts.)

 

  
  

   
   

  

'1  v‘
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Amerikanska

flatten.

Den av president Roosevelt föreslagnz. ökningen av försvarsutgif'tema
uppgår, enligt  vad som meddeles från efficient nåll, til]. 1.375 milj.
dollar, nämligen 700 milj.  till urmén och 675 mål;. till flottan.

(’I'I‘ f:- Reuter)

Från Washington meddelas 31/5: Amerikanska marindeparteméntet har till-
kännagivit, att flottan tills vidare skall  kvarstanna i Honclulu.

('I'I' fr TI:—shington)

X
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Fins ka kri gs—
förluster.

Tel av Terboven .

I Helsingfors meddelus Officiant: Underffmsk-ryek: kriget vex-o de finske
förlusterna: stupede (samt sårede, som avlidifi);1032 officer: re, 3682 un—
derofficerure och 14.862 man, eller sammenlagt, 19.576; f'o'rsvunna (till
största delen stupede sor! 1>livitkvar på fiendesidan): 75 officer-ere, 397
underofficerare och 2.80l man, eller sammenlagt 3.2735 evårt sårede: 510
officerare, 2.891 underofficerare och 13:03? man. eller samvanlagt 16.437;
lätt sårede: 977 officerure,  4.494  under-officerare och 21¢649 man, eller
tillhopa27.120. (TT fr Helsingfors)

Den förste stora militärparaden av tyske SS» och polistrupper i Oslo ägde
rum l/6 utanf'ör slottet.. Rikskommissarie Jcseph Terhcven hi'ill ett tel, var-i
han yttrade blah; "Jag hir der Fährere uppdrag att helsa er SS-män och po-
lismän såsom garanter för lugn och ordning i Norge. Med tek-u och rättviea
ha ni uppträtt så, att den norska befolkningen icke hyeer fientlige känslor-
mot tyskerne. Tyskland har aldrig haft för avail/.1: att kränke.Norges neu--
trelitet eller er'o'vra landet. Det var först efter Englands hot mot Norge Odl
dess "overfall på an obeväpnad tysk båt sent utlågzendet av mixspiirrer i  nox—
ske fax-vatten sem Norge blev krigsområde. Norska regeringens pepperspra—
tester visadelatt kungen och regel-ingen icke initiale så tte. sig Lill motväm
mot. det förestående engelske. besätterdet av Merge. Tyskarna komma endast
några timmar f'o're den engelske uktionen. Den no 'SI-ekunger. och norska re-
ger-ingen ha drivit in Norge i ett krigetillra'cåwd med Ein-opes störste mili—
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Deklaration av

Hitler.

tår-makt, sedan de under fem år resent det norska forsvaret. Dette. är dock

en inrikespolitisk fråga, vilken jeg inte vill lägga mig i,"eade "nr Terbo—
ven vidare,"utan jag överläxmar till norska folket att själv dra slutsst-

se:-na därav. Mitt mål a'r ett med alle medel genomfb'ra én fredlig återupp-
byggnnd av det norske ngringslivet. I dette stycke äro vi tyskar och alle
norske.patrioter enige.” (DN fr Oslo)

Rikaknnsler Hitler har tillställt den tyske högste befälhavaren i Holland
följnnda deklaration: "Det tyske. erbjudzndet att "overta skyddet av Hol-
land  mot väetmkternas bevisade avsikt att använda landet till uppmrsch-
has mot mht-området avslogs av hollé‘ndskL regeringen til]. följd av dennes
hemliga samförstånd med västmk'terna. Den 'o'verantverdade där-med folket
och landet åt ett krigs faser, men satte eig själv  i  säkerhet utenlands.
Tyska krigsmakten har i den härigenom nödvändiggj orda striden mot den ne-
derliindska armén tagit ell tänkbar hänsyn till befolkningene skydd och
lmdets bevartnde. Denne insta'llning på tyek side  kom till uttryck i like
omfattning gontemot holländsk militär som mot den holländeka civilbeb 1k—
ningen. Den svare de mot det med tyskerne befryndade nederlandsk—za folket;

kulturelle. och ;.ndligs. ståndpunkt. De ansvsriga privatpersoner som kastet
tyske fnllakärmesoldater i  fängelse, behandlet dem som förbrytare och ee-
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De wfimade

belgiemu.

den utlämnnt dem till engelemännen skola ställaa till ansvnr härför. Den
holländske soldaten har emellertid överellt stridit öppet och ärligt och
behandlet våra sårede och fångur väl. Civilbefolkningen har icke delta-
git i striden och även iakttagit de humanitära lugarna gentemot vår< så—
rede. Jag har därför beelutet atthäven i fråga om Holland ge tillstånd
till att fångna holländeka  soldater  frigee. Hålften av den holländska
nrmén skall omedelbart försättae på fri fot.  I  första hand kanna härvid
sådzna medlemmar av den holländska krigsmaktenvilka äro sysselsatte inom
jordbruket, gruver, livsmedelsindustrin, bvggnadsindustrin och därmed
sammnnhörande företng. övriga medlemmar av den holländeku armen skola
så emåningom demobiliseras för att näringelivet icke skall äveransträngas
och arbetslöshet  framkallas.  Dessa bestämmelser  galls  även för eådana
holländeka soldater som befinnn sig i krigsfångenskap i Tyskland. För de
holländska yrkeesoldeterna skull jag senare träffc nvgörande."

(TT frDNB)

De uvväpnnde belgiskn truppernus inmarsch  i Bryssel började 1/6. Från
Bryesel fortsättc de till sine hemorter, där de omedelbert skola återtnga
eitt civilaarbete. Belgiernn skole alltså ej behandles såsom krigsfångor.

(Sv.D. fr  Berlin)
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Tysk  kri.  srapport.  Tyska krigsmaktens över-kommando meddelar:  Rester  av den slagna brit—

Fransk kri  gsrap-
port.

 

tiska  expeditionsamén  fb'rs'o'kte  1/6 att med små fartyg av alla slag und-

komma till de utanför  Mnkerques  redd  liggande krigs- och transportfar-
tygen. Det tyska  flyget  förhindrada  dessa  f'o'rs'dk  genom  ständiga angrepn.
stil-skilt av Junkerstörtbombplan, mot krigs— och transportfartyg. Enlist
hittills f'o'religgande  rapporter  lyckades det att sänka  3  krigsfartyg samt
8 transportfartyg på sammanlagtomkr.  L0.000  ton.  Ytterligare  h  krigs-
furtyg och 15 handelsfurtyg stackos med  bomber  1  brand och skadades svart.
Av de fientliga jaktplan scm sattes in för att skydda de brittiska far-
tygen  blevo 140 nedskjutna. (TT fr Berlin)

Tyska försvaremktons över-kommandomeddeler1/6:  Det motstånd som de
sista i nordöstra Frankrike  inneslutna  delarna av den franska armén bju-
dit har brutits ned.  Enbart vid  rensningen i trakten  kring Lille ha hit-
tills 26.000  finger  räknats. Vid  sydfronten  ha fientliga pansarangrepp
vid Abbeville misslyckats. (TT fr  DNB)

Från Paris meddelas: 1/6 har det tyska  flyget fo’retagitomfattande  bom-

bardemang i hela syd'o'stra Frankrike. I Dmkerque fortsätta  inskepp-

ningarna. De ha emellertid oroats av  ytterst  häftiga flygangrepp och
langskjutande artilleris aktion. (TT fr Havas)
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Krigsrfid i Paris.  Officiellt  meddelas i Löndon, att de nllierudes högsta krigsråd samman-

Tjeckiskt
krigsdeltagande.

Tysk neutrali-
tctskränEElEE—
1 Schwelz.

trådde  1 Paris 51/5.  Stnrbritannien representerades av  ministrarna

Churchill och  Attlee,  Vilka åtföljdes av sir Ronald  Campbell,  general
Dill,  general Ismay Gch general Spears. Frankrike representerades av
ministrarna Reynaud och  Pétein  åtföljda av Weygand, Darlan och Baudein.
I  en brittisk  knmmuniké  heter det bl.a.: "Högsta krigsrådet dryftnde lä-
get i allmänhet och kom till alle delar överens om Vilka åtgärder som
situationen kräver. Sammanträdet visar klart och tydligt, att de allie-
rude regeringarna och falken mer än någonsin äro oryggligt  beslutna  att
med så stor enighet s; över huvud tnget är möjlig föra den nu pågående
Strilen vidare Enda tills segern vunnits." (TT fr Reuter)

 

Tjeokoslovakisku telegrambyrån i Paris meddelur, att tjeckiska flygare

lyckats nedskjutu hl tysku plan på nordfronten. (TT fr Haves)

Schweiziskaarméns generalstab hur utsänt en kommuniké. vnri meddeles,
att det schweizisks territcriet 1/6 kränktes av  utlindska  flygplan i
Juraamrådet, En schweizisk flygplanspatrull upptog Jmedelbart  förföl—
jandet Gch inledde strid med ett bombylan, som nedsköts och befanns vara
tyskt. (TT fr Havas)
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Facelstresolutionäid ett aammnträde med fascistiske partiets ngticri råd i Ram 1/6 an—

Emmi.
It 5.1 1en_.

U‘t ri ke smini et er—
skif‘te i RIME-
nien.

tags f'dljande resolution: "Fascistiska partiets  nutionrlråd forklar-or,
att det italienska folket - som bedrogs efter :ffret av sina 600.000
döda, når det hemförde segem åt sig och de andra, och som blev fore--
uål för orättvisg sanktioner, når det ville f'o'rvärva sig er. plats i  so-
len -  anser, att  kontrollen  över haven blivit ett  medal till  ekonomisk
förkvävning och ett undertryckzmde av den frie. vfljan, Varför det,  berett
på  alla  prövningar, samlar sig kring Il Duce, som det anropor utt  skapa
oberoende åt fosterlandet på haven." (TT fr Stefani)

I Rom  meddelas:  Den italienske kronprinsen, som är överbsfälhavsre för
truppema i no!-ra Italien skall 2/6  jämte  general Graziani hålla revy
med trupper i Genua. (TT :‘rRenter)

Den mmänske utrikesministem Gafencu har på grund av hälsoskäl inlämna't
sin avskedsans'o'kan, som beviljats av konungen. Trafikministern Gigur’tu ha
b‘vertugit-ledningen av utrikesrainieteriet och generaldirekt'o'ren för de
rumänakzz statsbunomafiflacovei, har övertegit trafikminis' arie-t:

(TT fr DNB)
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(iS—13.33 ösätter
glagskegg.

Det amerikanska slagskeppet " Washington" på 35.000 ton .. det första
som byggts i  F‘drentastaterne. sedan år 1921  — sj öSPttes1/6.-

(TT fr Reuter)
x
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åtrider 1 Nor e.. Från Umbukta neddeluse  Strid—31113.  om  11":  1  110,15;t '

yak  krigs—
raggoxt  .

l'ö åte:'1-7gtagits.  Norr--
mån, som anlänt til]. Usk-Uld»...  ber-åtti, uH ange,?  s.r1  fete-ty; tré'lgt in i
Ranfjord och upp‘tagit striden med de t'vf—ka tuppen-, sex" befinne sig i
staden. (TT fr  bur.-å)

 

 

Tyska krigsmktens över—kommando meddeler: Um. er harde. strider b] ev den
av engelsnännen även 11/6 sagt :‘b’ravarade  11115 5.” "13:13." på n? da sidor om

Dunkerque ytterligere intryck‘t. Nieuport eæh  '.zuhteg  nor” fist da!-om är
:l. tye'camas  h'a‘nder.  De.  ha vi are tag; en  o  1;  "10 km Esta" om  Dunkerque.
Flygvapnet bekäsnpude  1.1'6  för-sök av åter—.tcden av den s1 ugza brittiska
expeditionsamén a+t undkamm; på de ucanf'o'r  ?.mkerque  liggande fartygen.

Smmlugt  ha 4 krigsi‘az‘tyg och ]]. transpor'tkrtyg :?  ti..:bpa 54.000
ton blivit sänkta.  14 krigsx‘artyg. nia'mligen  2  ':(ZT:*—ELY'., 2 lätta kryssere

1  luftvämskrysssre. 6  .jagnre, 2 torpedbåtar  ech..- motortvrpedbåt, samt
38 hmdelsfartyg på sammnlug‘i’.  106.000  1.011 ha. skadatsw. bombtr'éffar.
För första gången angrepo bombplan  Marseilles hem Jiirnviigen  Lyon-
Maraeille skkdadas på flexu  stå..a  av  bombträt'ftzr.  Fienden; smalagda
förluster i luften  ut;;j  uzce  1/6  58  fil-'gplun.  15' -‘" '

('1'1  i).  Dru-3)
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Fransk krigs-
ragært .

Brittisk kri s-
ruggort.

Tal av Eden.

I  en fransk kommmiké 2/6 heter det: Sedan order-n om retrett tlll Dun—
kerque givits, tviniadn de I'r'msku och brit'tis'm tmppema, som voro en-
gagerude på tre fronter- vid Saint Omer, Arras sunt Valenciennes och
Gourtrai, där de hade för-bindelse med belgiske armen -- fiende.". att le—
ver-era strid uten aVbrott  under allt svårare förhållanden och med till-
tegende häftighet. {'IT fr Haws)

Brittiska flygdepartementet meddeler, att det vbrittiska ;"1yget under
strider 'o‘ver  maker-qua 2/6 f'o'rst'drt 35  fientlign  makt-ler.  8  bri'ttiskn
Jaktplan“has. 1/6 nedsk'o'tos eller chart skadades 78 tyske bomb—
och  jaktplan  i trakten av Dunkerque. 16 brim; ska maskin»:- ha uppts git;
som snknad a. (CT fr Lonion)

I  ett rediotil'Z/é förklarade krigsminister Eden bl.a; att Tyskland gjort
stom strategisk; vinstcr under den dlutbning cm hunnerne. som ruset de
senaste tre veckoma. Han yttrade bl r.. "DA: förluster vi lidi't i utrust-
ning och materiel hs. vgrit store, men saken h:r också en [.nnan sida. Hu—
vudstyrknn av den brittiske. expeditionskåren hur rita/lats och alldeles
bortsett från vad fransmännen gjort för  sina.egna styrkoz- ha vi varit i
stand att föru bort tiotusentuls franske. soldater huset—mans. med vårt; eg—
na miin. För 4 dagar sedan skulle ic'rre en cud: oss ha våget hoppas att
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de isolerade alllzrz—de arnéerna kunde '.impa sig frr—m gener,: "f.Lz.skhal$en"
till kusten. Att de ha utfört ved som ayntsa omb‘jligfi måste betyda/att

de  brittiska trupparna viset sig tyskurna överllgsna varhelst de mått dem.
Alla rapportervisalat't der. brittiskz; expedi'iionskåran angrep gång på  gång,
även då  motetåndarnn vorc betydligt överlägsna i antal.  Vid  minst två till-
fällen, vid Arras och Ypernkantlen, voro de: tyska urméns  färluster oer-
hörda. På den belglske  kungans vädjgn  ryckte den brittiskz. expeditions-
kåren in  i Belgian och gick  i ställning vid floden Schelde.  Frannarschen
varade flex-c dagar. Genom hu::dalser som låge utanför vi? kontroll måste
vår armé dra sig tillbtha på  mindre  än hzlvu denne tid, cch den gjorde det-
ta under raga förvirridg ach  obetydliga  fo'rlustjr9 120 km framåt, sedan
strid och 120 kmu tilloaka under atria  hela vägen; allt natta på 10 dager.
Historien  om slaget vid Boulogne har redm berättats. l Sr-lais har en
liknande allierad styrka utfb'rt ett lysande  motstånd, tro-ts upprepade an-
fall av fienden och  oavbrutnu luft- och urtilleribombardemang. Denna gur~
nison  höll ut flera dagar-=  En uppuzning  att d- gting; visad-e den brit—

tiske befälhnvaren. a.? trupper stredo ånde in i  det siste. Mednn dessa
händelser ägde ram  när;  vara egna kuster, kämpade vår expeditionsstyrka
för livet under sin reträtä till Dunkerque; Visse trupper marschercda
55 km på ett  dygn.  De  brittisku brigadernc på flenkernn höllc stand, trots
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. evakuerln .
1 England.

Italians kri a-
mal.

\ x

den oerhöz't. utökade frznt'linjesom de nu hun att forsvare. De h'o'llo  der.
och kämpade tillsammns.  I  v-Tåsterförsvamde britiiska trupper den allt
trängre  korridoren till havet.. De h'o'llo sig kva-r, och h'e'rigenom gjorde de
det möjligt för återstoien av expeditionskåren att kl:-.rs sig ut.  I 'o's'ter
insuttes en arti Her-iii?” :ct fiender., som sad-Arte, 5.3 til: nuff-11, och
tillfogude honom så svar-z. förluster, att anfall-.atkom  w 513. Tack vare
det lysande och of'o'rtrö'ttligc.  samurbetet mellom de ellierados flatter och
luf‘tatridskrafter ha vi  ktmnnt inskeppa  och  råddn me:- än 4/5 av den brit-

tiska expeditionskåren. Trots de ofnntligm f'o'rluster  som vi veta att de
lidit ha tyskarna msslyckcts med sitt huvudnål, att kr ingrdnna och forin—

tn de  allisrndecz-zzéemr. i nox-r." (I'T fr ieuter)

40.000  barn från 18 stå—.der på engelska ost- och sydos’tkueten samt  8.000
barn  från  Suffolkkusten ha 2/6 evakuexis till Wales och Liidlunds.

(TT fr h-Juter)

I  ett rudiotcl 2/6 till de italienske truppernu  nämnde presschefen Ansildo
såsom italiensk:: krigsrx‘fl, Korsika, Turia, Gibraltar och Suez, Vilka han
betecknade  såsom kontrol  Letödjepamkter  mot Itrliens oberoende.

('I'I' fr DEJE) x
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Int ernerade “(£2
ska. soldater»

gtglgggpning från
punkergue.

Ett i Norge så:-skilt tillsntt utskott f'o'r de norska krigsféngarna har
vänt sig til]. tysk;— regeringen med en begärrn om att denne måtte hos sven-
ske raget-ingen söka utverka frigivning av<fim.\5000 norske. soldater som
internerats  i  Sverige" Berlinregeringen har förklarat sig villig till
en sådcn diplomatisk aktier) i Stockholm under förutsättning att frigd
ningen av de i Sverige internerade norrroännen kin ske successivt efter en

viss på för-hand uppgjord plan. Från svenskt hall görzs inga svårigheter.
De internet—ads norrr—Jän som frivilligt önske återvända få göra det.

(DN fr Oslo)

Brittiska amirz-litetet har 3/6 utfärdat en kommuniké, vuri det heter:
"Den största och svixruste kombinerade  opemtionen  i  sj 'o'krigets historia
har nu utf'o'rts. Brittiska, franske och belgiske. trupper ha i säkerhet
övarförts till England och norm Frankrike till ett antal, som kommer
att overraska världen. Transport—arna ha verkställts under intensiva,
nästan oevbmtna flygangrepp savt tilltagende  artillsri- och kulsprute-
eld. Fremgangen av denne operation möjliggjordes endast genom det inti-
me. smrbetet mellan de alliercde och genom alle. deltageres beslutsamhet
och rmd " I  kommunikén  omtales vidare: "I Operational-ne ieltogo samlan—
lagt 222 fartyg tillh‘o’rande brittiskc. marinen och 665 andre. båtar, beman—
nede med frivilliga. Marinen förlorede 3 jagere - ut'o'ver den vers f'o'z'lust
tillkännagivits 30/5— och 24 mindre fartyg." (TT fr Reuter)
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Paz-is  bambu—
dem-*t;å

Frunska konseljpresidist meddelar: "Det fientliga flyget  f'o'retog 3/6 på 9.131.
en rad flygangrepp mot Parisomrddet, antagligen för att träffn mål av mi-
litär karaktär. över 1000  bomber av alla kalibrar fälldes. Angreppet

krävde 200 offer, var-av 45 d'dda." (TT fr Paris)

Rom "6 en  stad".  Till fö'ljd av Lbssolinis plc-n att i tillfälle .;v krig fis—klara Rom f'o'r en

gamma Politik—.

"öppen stad" började man 3/6 utrymma samtliga  i huvudstaden bafintliga ka-
serner. (UP fr Rom)

Japanske premiärministem amiral  Yonzi  f'o'r‘zilarade vid en pressmottngning i,
Tokyo  3/6.at‘:Lroj§gI-ingens politik  att stå utrnför det europeiske. kriget
icke  ändrats och att den  amerikanska flottans koncentrering i Stilla Havet
icke inverkade på Japan» (TT fr Reuter)
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flak redog'dreL Tyska krigsmakte .ns översommndo meddele: om de ni +still va ande ope ratio-1
ae för västoffen—nernas förlopp: "Den store striden l 71 ,dprr we: årtoie 'lr slut. De) kom—
Given. mer i krigshistorien att intaga p1atsen som det hit—Lillo under alle. tider

största f‘drin‘telseslaget. Här den tyske krigsmakten på morgonen åcn it)/5
inledde  avgb'rande‘t i  väster, hade der". av leda: en och högste beflflhavaron
såsom atrategiskt mål fått 5. 'g uppst's 'llt att Fist "kome len gaunt“
av de fientl'i ga gränsbef'ästningarna'  ” .” er.":: »
pa förutsättningen för ett tillintebgovavxdc— av de angelsm och f. amel—'a arv-
méema norr om Aisne och Som-ne. Ssidigt skulle Hollund raskt ta.—345 i
besittning ach därmed elimineras såsom bas f'o'; engeira operations:- till
lands och i luften mot den tyske harem norm flank. Den 4/6 kunde krigs—
makten underrätta sin högste befälhsvare om att donna väldiga uppgift
fullbordats. D":- emsllnn ligger ett de tysk:: soldat smaa hjältedåd och
ett ärorikt blad fö: den tysxa ledningen, som i sådan omfattning kan bli
möjlig endast i en krigs makt som 1e edes av en vilja. begiti'lne av an i<.'c
och hams av entusiasme-:: nr—h Offa tvilujghot en hos ett .: Sedan
uånader stod den tysta Peru-Hm.. vac (lag “11‘2"" +"arm/: at de "liemde
rörlige. annéernu.under Fve fining att bra: g: h; p åt Holland o—h Bol--
gien skulle göra en framstöt mot Pnhromréde‘t. Den lo,/5 gällde det att
sista 'o'gonblicket förekomre denna fare!. Detta kunde icke ske gen.—«u an
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ned det fientlige  forsvaret  och alla  motangrepp  samt banede sig väg fram
till Oise. Dänned hade en  bräsch  alugi‘ts i den fientlign fronten.  En ny
överrnskning, som den ansett ondjlig, upplevde den fientlige ledningen.

Pansarf'o'rbanden och de motorisemde för-banden ryckte med sådan  snabbhet
vidare  fram mot havet,  att de i Abbeville  t.o.m.  'civerraskade  på exercis—
plateen övande tmpper, ty den tyskn ledningen hade träffat nnstalter  f'o'r

att i  anabb  ftiljd  ett skyddende band av divisioner settes i r'o'relse  från
Luxemburgs aydgräns  och  Maginotlinjen samt längs Aisne  och Somme  för att
skap;  säkerhet för att något "Blame—under" från 1914 icke kunde upprepas.
Därigenom blevo de rörligo för-banden i stånd att obekymrade  om  sim  för—
bindelser  bakåt  svänga upp mot  norr med sin iår-Jbl flygel avancerfmde längs
lmsten, medan fientlign  pansartrupper  på den  högre  flanken vid Cambrai

och  Arms  under  svåra f'o'rlustor  fingo förtvivlade genombrytnirg sf'o'rs'o'k

tilloaknslagna. Redan  22/5 hägrude tillintetgörelsen av alla ännu i Ar—
tois och  Flandern befintliga fientlige styrker.  Medan  fronthtycket i
norm Belgian alltmer tilltog och  drev de tappert. kämpcnde belg-arna från
Antwerpen, Dyla- och Dendre—ställninguma, slog vår  mot  non- uppsvängunde

genombrytningsexmé fransk:: lza och 7:e arméernc, benäktigz—de sig fäst-
ningen Maubeuge, int og på vänstrc. flygeln Boulogne och Calais och i  mitten
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det under världskriget heftigt omstridde höglL-ndet vid Vimy och Souchez.

När 28/5 ringen  omkring resten av de fyre fientlige amåernu slutits från
Ostende över Lille - Armentieres tillvslines och den belgiske armén
fann sig ha till enda uppgift att  skydda  den redan 1 full gång vnmnde ..
återinskeppningen av den engelske expeditionskåren samt engel männens f'o'r-

störing av alle konstbyggnader i landet, beslutude sig den belgiske ko-
nungen f'o'r kapitulation. Därmsd avgjordes emellertid icke eller ens knappt
påskyndades de franske och engelska arméernes b'ds. Vad som fullbordsdes
under de följande sju dagarns, var  icke, såscm den engelska  propaganda:

söker göra gillande, den engelska uméns hjältemodiga tillbakntåg, utan en
av de största katastrofer-na i historien. Må vors att tusentcls kunnet räd-
da blotte livhanken, deras materiel och utrustning ligger i o'o'verskådliga
massor på Flanderns och Nordfrankrikes vegar. Den 4/6 föll Dunkerque; ef—
ter en förbittrnd strid. Det första avsnittet i dette. fälttåg är slut.
Denna väldiga framgång nöjliggj ordes genom det tyske flygvspnets eneståen-
de insuts, ty ull tapperhet och stätkmft hos haren kunde få effektiv ver-

ken blott i det av vårt flygvapen avskårne-de området. Flygvapnet tillkäm—
pads sig från första dagen herruväldet i luften och  f'o‘ rstörde de fientlige
luftstridskmfterna och dems markorganisstion. Dessuten har det under
ouvbrutnn dödeföraktnnds angrepp genom sina  bombers  färödcnds verken vid
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sidzn av luftvärnets insats direkt och indirekt stött eån i dess hard:
kamp. Det uppt'äckte i rätt tid fientlige infanteri- och pansertruppan-
hopningnr under förberedelser til]. motangrepp och medverkmde till att
omintetgöra dem. Slutligen har flygvtpnet genom hjältemodige spanings—
opemtioner kunnet ge den tyske ledningen en fortl'dpande bild av läget.
De ullieredee sjöstridskrafter tillfogades de evåreste förluster. Ned-
brytnndet av de fientlige förbzndens moral liksom lemslåendet av den
fientlige ledningene mekanism är också dess förtjänst.
Hela omfattningen av segern i Holland, Belgian  och Nordfrankrike  fram-

går av fiendens förluster och det erövrnde krigsbytets storlek. Frans—
männens, engelsmännene, bulgarnas och holländarnns förluster i krigs—
finger utgjorde surmnnlugt över 1,2 milj. man. Härtill kommer det ännu
oöverskådlign entulet stupade, drunknade och sårede. Vapen och förråds-
utrustning får i runt tel 75 å 80 divisioner med artilleripjäser upp till
den gröveta kaliber, panservegner och motorferdon av all: slag förstör-
den eller erövrudes. Det tyske flygvnpnet nedsköt10/5-3/6 1.841 fientlige
flygplun, vnrav i luftstrider 1.142 och med luftvarnsartilleri 699, var—
jämte ytterligere minst 1.600  a 1. 700 plan förstörts på nnrken. Aven

till sjöss kostade föreöket ett rådde den brittiska expeditionakåren med
krigsfartyg och handelsfartyg fienden stora förluster. Genom boubungrepp
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ha  sänkte:  5  kryssare, 7  jegere, 3  ubåtar, 9  andra krigsfartyg samt 66
handele— och transportfartyg. Dessuten ha genom bombträffar skadete och
delvis föratörts= 10 kryssare, 24 jagere, 3 torpeabåtar, 22 andra krigs-
fartyg samt 117 handels- och transportfartyg. Genom lätta sjöstridskraf—
tere d.)"ärvc insetshc.  sänkts:  6  jagare,  2  ubåter, 1 transportfartyg, 1
hjälpkryssare och 1 annat  krigsfartyg. Häremot stå de i förhållanda till
den stora frangången rings-. förlusterng för den egm krigsmkten under  tiden
10/5-1/%."Sa:munlugt ha 10.252 officerare, underofficerare och menige
ljutit hjältedöden, antalet saknade utgör  8,463.  Det måste räknaa ned att
en liten del av  dessa  suknade  stupet.  Vidare ha 42.523 officerare,  under-

officerare och menige sårats. Det  tyska  flygvapnet ffirlorade  under  tiden
10/5-3/6432 flygplen, medan tyska krigsflottan icke förlonude något fnr-
tyg utnnför hnlländakvbelgiska och nordfranska kusterna."

('I'I‘ fp‘DI‘IB) '
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ek deklardtion
om ej 'dkriget.

Med anledning av ett brittiska ubåter och flygplzn de seneste månader-ne.
i olika fall ingripit mot obeväpnade tyske handelsfartyg utan att genom-

f'dra ett prisrätteligt förfarande och under direkt envändning av vapen—
makt, konstaterer man på officiellt tyskt håll 4/6 följande: "1) Vid
de brittieka stridskrefternas utan Varning f'o'retagna aktion mot obeväp—
nede hendelsfartyg är det icke fråga om enstaka fell, Vilka eventuellt be—
ro på ett felaktigt eller mot orderna stridende uppträdande från enstnka
befälhavaree eide. utan - vilket med all klarhet framgår av Churchills
färklaringur i  underhuset 8/5 1940 — om en av det brittiska amirelitetet
beordrad systematisk ek'drpning av sj'o'krigföringen. 2) Denna aktion står
i strid med de folkrättsligt ellmänt erkända reglema  i  ej 'dkrigrätten och
utgör framför allt en grov kränkning av ubåteprotokollet i London av 6/5
1936. Denna kränkning får tillmätas så mycket större vikt som Churchill
beträffende operationerna i Skagerak uttryckligen givit instruktioner om
att nettetid alle, d.v.s.. alltså även de neutrala fartygen, skola angripes
utan var-ning. 3) England kan icke motivere sina ej 'd- och luftetridekraf-
ters uppträdande såsom en vedergällningzaktion mot ett för-ment likadant
uppträdande från de tyska sjöstridekrafternee sida. Ty de tyske strids-
krefterna förr; även i sj 'o'områdena utenf'o'r den engelska ku'aten handel s—
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kriget i strikt överensstämmelss med sjökrigsrättens regler. 4) Det
engelska uppträdandet år så  mycket  mer förksstligt som det var det brit-
tiska amiralitstet beksnt att de tyska handelsfartygen liksom de neutrala
utan undantag voro obeiäpnades Däremot ha de tyske sjöstridskrafterna  —
oaktnt de ha att göra med en i största omfattning beväpnsd fientlig hans
delsflotts och ehuru de ständigt måste räkna med uppträdsndet av som

neutrals fsrtyg masksrade ubåtsfällor  —  order att med Vapenmnkt ingripa
endast mot beväpnede eller i fientlig konvoj segk;nde handelsfartyg.
5) Härmed har England overgått till ett slags sjökrigföring, som det
hittills oberättigat beskyllt Tyskland för och bstecknat som brutalt
barei. På tyskt hall ha emellertid redan alla erforderliga åtgärder
vidtagits för att effektivt skydda den tyske och neutrsla handelssjö—
farten inom området för de tyske eller av Tyskland besatta kustfarvattnen
mot de engelske sjö— och luftstridskrufternns folkrättsvidriga aktion."

(TT fr DNB)

S  östriden vid Från Narvik meddelas, att befälhsvsren på norska pcnsarskeppet "Norge"
Narvik 4. marinkapten Tuastad lämnat en redogörelse för det tyskn flottangreppst

mot Narvik vid krigets början. Han berättade bl.a.: "Natten till 9/1
fick man pa "Norge", som låg i Narviks hamn, rapport om ankomsten sv en
stor tysk flottilj. De tyska örlogsmännen anlände till Narvik strax efter
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kl. 3.  I inloppet hade de  sänkt  det norska panqarskeppet "Eidsvold".
På Narviks redd uppstod an drabbning uællan "Norge" och den tyske över-
makten. "Norge" sänktes av torpeder  sedan den :34 sin eld gjort en tysk
jagere stridsoduglig och sannolikt sånkt en annen.

(’I'l‘ fr NTB)

Narvik both Från Narvik meddeles:  Store  deler av Narvik ha bruenit ned efter ett haf-
ggrderat. tigt  tyskt  flygbombardemnng 2/£. (TT fr NTB)

Bodöområdet Brittiska krigsdepartementet meddelars l/E drogos de britfiiskustyrkorna i
utrygg. Bodöområdet tillbakasgövägen, sedan de uppnått sitt mål att fördröja den

fientlige framryckningen, till dess de  allierades operationer  för Narviks
erövriug fullbordatsn (TT fr Reuter)

Dunkergge ut- Franske amiralen Abrial lämnads som siste man Dunkerque kl. 7  4/6.
5122: (TT fr Paris)
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Tysk krigs-
raggort .

Fransk  damenti
om flxgraider
mot Paris.

Bombardeman at av
Paris  .

Tyska f'o'rsvarsmaktens  'o'vez‘kommando meddelar 4/6:"F§stnir:genDunkerque har
tagite  efter hård stri' -  40.000  fångar och oöversi'ådligtkrigsbyte ha
fallit  i vår hand.  D'e'rmed har hela den  belgiska  och franska kusten vid
Engelska kanalen  ned till Sammes  uynning beentts av tyska trupper. I
luften-ide:- nedskötos 104 flygplan varjämte 300 & 400 flygplan förstördes
i hangarer eller rå marken. Luftvarnsartillerietkunde 3/6 inregistrem
21 nedskjutna plan.  Jämfb'rt med  dessa utomnrdantliga framgéngar salmas
blott.9 egna flygplann" (TT fr DNB)

Franske informtionsminiaterie': maddelar 4/6: "Hittills ha inga demen-
tier utfärdats mot de officiella tyska kommunikéemae mycket ofte. feluk-
tiga uppgif‘cer, De resultat som en tysk kommuniké tillkännagivit om flyg—
raider mot Parisområdet 3/6 (se fö-regmotis) äro emallertid så fantasi—
fulla  att de kräva en rättelse. Trots de swim. strider våra  jaktplan mås-
te inleda mot det iientliga  Jakt- och bombf'Lyget  överstiger antalet ned—
skjutna  franska plan  icke  7. Med säkerhet nedsk'c'tos 25 tyska plan."

(T,. fr Havas)

Officiallt meddelas  1 Paris, att’anialet offer för hombardemanget 3/6
uppgår till 906, d'elrav 254 d‘dda :2“): 652 sårade- Hittills har mn påtr'af—
fat 25 nedskju‘tm tyskn plan.,- (It! 2":- Paris)
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Geor  e
tacker  Frank-
rike.

Tal av Churchill.

Konung George nv Fugl and ha!  '  f  ‘52!“ '  '  . Fizi budskap,
vari han uti. r,- aker sin 0: r. sitt  fol"s  ..  « "  och ':eunuran fo‘x-  den
roll som den franske kngsmalrten spelui. (TT fr  Reuter)

   

I En exposé  i  brit' tiske unde  "huse';  4/6 yttrade r-remiäminister Churchill
bl.a.; "Från det 'o'gonblick då de fre-m'(;  föxsvz-zsverkan vid Sedan och vid
Meuae  genombrötos i slutet av andra  Teckan 1 ma; kunde endast en snabb
reträt't  met Amiens och s'c'der ut ha  z'ädda'i;  de brittiska och franska  armé—
er sor gått in 4' Belgian  ti'l  svar på den bel giske. konungens hemställan.
Dette  strategiske. faktum  . “mags icke o  adel  bart.  Det franska ö"erbefälet
hoppades kW? i stand at‘ £' 'Jla  igen den  bräsd1  san åstadkommita. Armée:—
ma. :l.  norr  stodo undel den lszmanda. Efterscm en Lama“ .lrnde ha med-
för—'t  den belgiska arméns uppl'o'sninr, beslöt men då kraften och omfatt-

ningen a" den tyska f.  7115+ 'o'te .? bl: 't uppenbar och general Weygand tagit
överbefälet att göra en. kraf'cnns _ ngning så att de franska od': brittiska
arméerna i Bug1 N" skullekunne. xorbsätta at+ stödja be]. gjer-nag  h'd? m flank
och med sin egen höger:"?uk, stödu a m  nyskapad fransk anna. som skulle ha

gått "över Somme med sånne. .atyrl—zcz'. Den tyska Framyck.:ingen  svep'te  som
en skarp Skåra runt no:durmé:—r:.a och avskyr LI: f'o'rbir-dalser mellan dem
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och huvuddelan av den f'o' .nska  a 'r'i—Sn. Tyskarna avslmro vår  livsmedels-
och ammnitionsdllf'o'rselc cm t: ::gde fram mot kusken  hasten  Einda till
Dinkel-que.  Ra"om den cansrade och mekanisemde framst btan komme et+
flertal tyaka di visioner j. lashbllar och  bukcm  dem den  tyske arméns mesa.
Den pansrade  s'dos'tö'te'; 'ddz  nästfm  ända'f'rem  till Dunkerque - nästan

men  icke  r . 1‘: c‘: den brittih“: knmndant e1 en  time  på
sig att kap . de förs get.- ? fyre ringarpågingo hääigu
gatustrider inne—1 s be“.nz‘ade s;g bve: Calais. Endast 3O osårade

över-levande f'o'rde: hem En: fit*/hmm Vi kimna icke deras kamra‘ters'o'de: De-
ras offer var emalla rtid  icl.e f'o'rgavem  Åtminetone  två ponsardiv‘ sioner,
som fig 21013 den brit'kislm expeJitionskåren, mste'

. at: 13555339. Clo-m. Den 4355som. tann:  g orde det Lö
att översvämn vatt "nlinjsm och pi detta sätt 'cmde Bunkerquoe harm
hållas tippag. När jeg för en  vecka  sedan bad huset att fast stélla after-

middagen idag som men tidpvmktd d° ajagc skul c avge en deklnrution, frukta»
de jag, att det sku bli mir. tur—ga  pLikt, lit omte—1. der.  största mili»
tam katastr i  Ana vår  '  ,ozic.° Jag &:såg mig då kunna "hoppas at?
20.000 å 3o.uoo Lun .slc' 11— una återf  *

   

  
  

 

   

 

   

 

              
-- Ta: .:.-1Erglud. Helm kärnan

av den brit‘tisks'.arr.—Y. t  Llwtes stå inför sin undergång e.ler ‘tvingas
till  f'cir'c‘dmj iktmdr fångeåmapH ' {for :
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Om  konung Leopolds kapitulätion ande Churchill b1 .9. att ännu ett hart
slag, som mycket väl hade kunnet bli dråpslaget, iterated.  "an denne här-
skare och hans regering icke sökt sin tillflykt 1  vad san eedermem  viaade

eig bli en ödesdiger neutmlitet, skullede franske och britb'. ske armé-
ema i början  mycket väl hs kunnet rådde icke blott Belgian utan kanske
också  Polen» Den belgiskL armen räknnde  na'm  en halv miljon mn och höll
vår enda reträttväg till havet öppen. Uten  rådfrågning och med korteste
möjliga varsel, i strid mot sine ministrnre öneken och enbert på eget be-
våg lå.-[: han sin armé mpitulera och  blottade  därmed hele vår  flank.  Den
belgiske amöne kapitulaticn tvingade engelemämlen ett med ytterst kort
varsel  tacks  en flank  til].havet på mer än 50 Em. Det föref'dllotänkbart
att  något  större antal av de allierede tmppeme skulle kunne nå fram till
kusten."
ChurchiLl hash—er här-efter häftigheten i det tyske angreppet mot de al-

lierades etyrkox under deres reträtt. Livlige bifallsrop häleede Chur—
chills skildnng a": flottans och  flygets  jiitteanstréngnmgur under  embar-
keringsoperaticnema, "Fienden kastades tilbake av de netiremnde frenslm
och brått-f 7kg. tmppema. man blev så ille åtgången, att han icke vågade
allvarligt stb'm utskeppningen. Vårt  flygvapen  besegrade  på ett avgår-ende
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sift det tyska flygvapnets huvudstyrka och tillfogade dem fax-lustersom !.
förhållande till våre. egna hade proportionen  4-:1.  Odnflottan mm använda
nå:-9. 1000 farbyg av alla slag, f'o'rde 'o'ver  335.000 man  —  fransmän och engels-

män - ut ur d'o'dens lz'a'ft r. Vi måste emellertid akt:; oss för att ge denne
prestaticn uken—at av en sogar. Kriget vinnes icke genom evakuering. En
seger kunde emellertio. inregistreras, och det var för flygvapnet. Det var

ett 1.5] dig; "fruit—stev mellan det brittisku och det tyska flygvapnet. Alla
våre. flygplc-nxyper och alla vira piloter ha viset sig vara överlägsna dem
som de  f‘c‘r  nertaranae ha ati; m‘o‘ta."

Church‘i l framhmllett under de långvariga striderna de engelske f'o'rlus-
tema stigit i117. Ever  30.000  stup—avle, sårede och saknade. "Våre förluster
i materiel E..-o enorm. vi ha förlorat nix-a1000 kanoner och alla våra tran-
sportforcon och pmsarfcrden, v;lka vore med vår ennå i norr. Denna förlust

kommer att 1:5- ift.—a yt'tarliöaz's dröj 91%].med "timingen av vår militära styrka.
Denna likning har "icke ske-ht. på ett sådant sätt som vi hoppets. I vår tack-
semhef  för vår ar: f,- räddning få vi icke blunda för det faktum att ved som
inträ'faie r'. Trankrike och Belgien är en väldig militär katastrof. Alla
Kanalharmax- "äro i fi endene hinder med alle de strategiska konsekvenser som  .

följa hit-av, och vi måste vare berodde på ett nytt, nästan omedelbart slag,

riktat antingen mot oss, eller mot Franncrifce. Hela frågan om hemlandets f'o'r
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svar mot er, i?” ion. gåver,-las mturligt vis i h'o'g grad av det faktum att vi
för ögonblicket på dess—:L 'den.” 11a ett ojänför? igt mycket större antal  mili-
tår-styrker än vi någonsin tidigare haft i detta land i det nuvamnde eller
det förra kriget Men så kommer det icke att för-bli». vi skola  icke  nöja
oss med ett defensivkv' g.."
Churchill bez'n'rfle däreiter invasionsfemn och slutade: "Det  brittiska

imperiet och den franske republiken skola sammwlänkade intill d'o'denför-
svara fosterjorden, hjälpande varandra såsom goda kan-unter till det ytter-
Sta av sina krefter— Vi skola fortsatt; till statet. Vi skola strida  i
Frankrike och på. haven och med 'dkad tillit cc'n styrka  i luften. Vi  skole.
f‘o’rsvara våre.b'u': till vat'je pris. Vl skole aldrig kapitulere.. Even om -
vilket jag inks för eitt ögcnblick tror — denne '0' till stor del skulle un—
derkuvas, skal]. vårt imperium på andre siden haven, väpnat och skyddat av
den bri‘ttiska flatter; ':tsätta striden till dess med  Guds  hjälp den nya
världen med :L'L- dose ..Jt och mal—rc tråder fram för att befria och rädda
den gamle—».” (TT fr Render)
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Ambassadörø— Officiant medrielas i  l—icskva,att Storbritannienschargé d'affaires i
skift n i Moakva 4/6 besökte utri'caskommisærie Molotov och  msddelade dame  , att
Elgakva. brittiska regeringen  annar ersätta sin  hittillsvarande ambassadör :L Moskva,

Seeds, med sir Stafford  Cripps. Molotov ueddelade, att Moskvaregeringen
iéke har några imräqdningar att göra häremot,  Sauma dag bes‘o'kte ockeå
Frankrikes chargé t1 affaires den sovj etryske utrJ.keskommissarien för att
meddelu, att franska regeringen 'o‘nskar ersä'tta sin  hittillsvarande Moskva—
ambasaaddr, Naggim‘, mod  Laban-na: (TT fr DNB)

Fart sf'o'rlusterJ brittisku amiralitetets  veukokommmiké meddeles, att under den vecka som
slutade 2—3/5 qingJ 18 hældelsfartyg om samnlagt 45,225 ton förlomde
genom kriget mira-J vor-o 10  brittiska  er:.10.913 tonn, 4 allierade  on 12.999

ton och 4 neural: o..]21.313 ton. (TT fr Renter)

x
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Tal av
kun Christian.

0221-02 av

Hitl er.

Med anledning av ut't25 år f'o'rflutit sedan den danske gmndlagen stud-
fästesägds 5/6 en hög-tidlighet rum på L.:mlienborgs slott, där kung
Christian mottog en deputation med statsminis'te: Stauning i spetsen.
Sedan en adress överlämats höll kon—Anger! ett tal, vari han bl.a. yttrade:
"Tider-ne äro allvarliga som aldrig, f'o'rr  och mama till samnhéllning.
Ingen kan säga hur länge de nuvarsnde l'örhållundena vara, men jag tror,
att genom en värdig sammanhållning kunna vi  hast  gagne vårt land, ty

--9nighet ge:- styrkafl' (TT fr Ritzaus  Bureau)

Rikskansler Hitler har 5/6 uteänt följnnde upprop till det tyska folket:
"Alla tiders största. slag har segerrikt slu-tförts av våra soldater.På
få  veckor  har ö"S,' 1.2 mil.)". motståndare kommit i tysk fångenskap. Hol-
land och Belgien ha kapitulemt. Den brittiska expeditionskåren har till
största  deler. f'o'rintats och till andra delariållfångatagits eller jagate
bort..  Tre franske arméer he. upph'o'rt att existera.  Fax-an  för en fientlig

invasion 1 Rulett—73.191; har där-med definitivt undaxzr'o'jts- Tyska £31k:
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Dagorder från
Hitler.

Denna historians ärorikaste bedrifter ha Dina soldater utf'o'rt med exempøl-
18m ansträngningar, med uppoffringz av sitt liv, sitt blah och sin  ‘ '
h'a'lsa. Jag befallerdärför, att hela Tyskland fr.o.m. 5/6 skall flagga
8  dagar som en  hyllning för vira soldater. Jag befaller vidare, att klock-
ringning skall "aga rum i  3  dagar. Klockornas klang må f'drenu sig med de
böner med Vilka det tyske folket i framtiden skall f'o'lja sina a'dner. Ty
idag på morgonen ha de tyske  divisionerna  och flygeskadrarneånyo satte
in för att fortsätta kampen för vårt folks frihet och framtid."

(TT frDNB)

Rikskunsler Hitler hur 5/6 utfärdat följande dugorder till e'oldqtema vid
västfronten: "Dunkerque har  fallit, 40.;000 fransmän och engelamön ha som
en sista iterated av en gång stora arméer tagits till ringa, och o'o'verskåd-
lig materiel har fallit i våra händer. Dämed har världshistoriena största
slag slutat. Soldater! Mitt f'o'rtroende till er var obegränSLt. Ni h:
icke svikit det. Krigshistoriens djärvaste plan har genomförts tack vare
er exempellösa tapperhet, er förmåga att utstå de största stmputser och
hårdaste ansträngningar, B3 få veckor ha ni i hård kamp mot ofta mycket
tappra motståndare tvingat två stater  till  kapitulation, förintnt Frank-
rikes bästa divisioner, slagit, tillfångatagit eller bortjagat den brittis-
ka expeditionskåreu från kontinenten- Alla försvaramaktens Put-ill

arias-wt
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landa och i luften ha  'o'verbjudit  var-andre. i ädlaete tävlen att  kämpu  för
vårt folk och det  atortyska  riket.. Tappra män i vår marin ha deltagit
häri.  !ånga  av er ha beseglet er trohet med livet, andre äro sårede.
Vårt folks martian äro i djup tackeamhet hoe dem och hos er. De pluto-
kratiske mekthavmdena i England och  Frankrike, som eammnevurit sig för

tatt med alle medal förhindm en ny och bättre val-1d: uppbloma‘tring, Huske
emellertid krigets forteättande.  Dams önskan skall gå  1 uppfyllelae.
Soldater: Från ochmedidag gällerdet åter väetfronten. Till er koma
eta-lige nyu divisionersom för första gången skola få se motetåndaren och
slå honom.  Kampen  om vårt folks frihet, om dess vare eller icke vare. nu  I
och  1  all framtid skall fortsettes intill förintandet av dessa fientlige.
makthavere i London  och Paris som  ännu  tro sig i kriget se det bästa  mad-
let att förverkliga sina folkfientliga planer. Vår seger skall bli deres

historiske 1am. Hele Tyskland år med sina marten  åter hos er."
(TI‘ fr  DNB)

Teck till Hitlers ställföreträdare Rudolf Hess har 5/6 etter det eegerrika elutet

Hitler. på drabbningen i belgiske och franske. Flandern i ett telegram givit ut-
tryck  åt hela tyske folkets tack till Hitler.('1'l' fr DNB)
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ask krigs-
raggort  .

Britt isk
mgg'ort  .

Fransk .lu-

MBL-..

mit-klaring sv
Begum  .

Tyska krigsmaktsns över-kommando meddeler: Våra arméer gingo tidigt på. mo:—
gonan 5/6 på bred front till unfall mot Frankrikes arme. Vi tilltvingade
oss liver-ginger: "över Sornmo oh den där bakom under bygg:-md veranda s.k. Wey—
gandlinjen  bragtes  på olika ställen att falla. (TT fr  Berlin)

I en kom::unikå från  brittiska  flygdepartementet r'drande det engelske
flygets bombardemangsoperationer natten till 5/6  hater  det:  "  Stora

styrker brittiska bombplan satte eld 1x3 ett lager flytande bränsle och
förstörde jämvägar vid talrika sentra från  Dortmund i norr  till  uann-
heim i sb'der. Frankfurt, Dii'aseldorf, Köln och Essen befmno sig bland de

större städer mot. Vilka flyget gick till aktion." (TI‘ fr London)

Franske flygministerist meddelar: "Våra  bombeakadrar  ha angripit militär-a
nål i Mannheim, Ulm, Ludwigshafen och Wnchen. En anilinfabrik har satts
i brand.  " (TT fr Havna)

Inf'ör fram-aka kamre-:s .;måut-zlzdöt avgav koneeljpresident od1 försvan—
minister Rsy-naud en fullständig redog'o'relse f'o'r krigföringen alltsodan
3]?-  Han hyllade därvid de franske truppemss "hjältemod och den  höga
moral, som utmärker hela den franske nationen, vilken mer En någonsin är
besluten att  Ends. till det yttersta kämpa tillaumnans med sina allierade
för världens frihet" (TI‘ fr Havna)
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Cri a  ambassadb'r Officiant meddelas  5/6 London, att konungen éodkänt. utnälmingen av
i Moskva.

Arte at erin er  i
Lit alien—.

Mine d. ngar kring
Italien.

GUld till USA.

sir Stafford Cripps till  brittisk‘ ambassador i Moskva.
(’I'l‘ fr London)

Från  Kaunas meddelas5/6. 64 personer ha arresterats i Vilma som  f'dljd
av de ryska påatåendena om att soldater ur röda armen  blivit  borfrövnde
på olika platser i  Litauen ('I'I' fr Reuter)

6/6 meddelas från Rom, att  minor utlag‘ts i band Fv 12 sj b'mils bredd ut—
med Italiens, Albanians och de italienska kolonier-naa kuster.

(DN fr Rom)

En av de största masstransporterna av guld i  historien pågår f'o'r när-va—
rende, då Storhritqnniens, Frankrikes, Hollands och Belgiens guldreserver
överför'cs till  Forente. staterna. På två dagar har Federal Reserve Bank
1  USA erhållit omkr. 500 milj. dollar 1 guld. (TT fr Reuter)

x

l

l
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N! tysk  befal-
havare 1 Dan-
mark,-

Tzsk krigs-
ragEort .,

Bomber 'o'vgr—
Egland  .

Från Kb'penharmmeddelas'; Kung Christianmot-tog 6/6 den nya befälhava—
ren för de tyska ockupationstruppema i Danmark, generall‘djtnant Lfidke.

(TT frDNE)

Tyska krigsmaktans 'o'verkommndo meddeler: "De 5/6 inledda operationema
f'o'rl’o'pa planenligt. Våra tv.-upper ha 'o'verallt vurmit teri-äpg mot syd—

vast.  Antale‘tfångar vid Dunkerque har stigit till 58.000. Bytet i  va-
pen och alle slags krigeförråd är oöverskådligt. Flygvapnet bombardemde
5/6 med god framgång ett fler-talvik-taiga flygplatser i mellers‘taFrank—
rike, krigs— och handelshazmenCherbourg samt 6/6 ett  stort antal flyg—
platser vid Englands ‘o‘str-a och sydtistra  kust.‘ Antuletufångar vid Dunker-
que har 6/6 stigit til]. 58—000, där-ibland 3 generaler.

(TT frDNE)

Från London meddelas: Den första st'o'rre tyske flygraiden mot England,
antagligen riktad huvudsakligen mot flygplatser längs ostkusten, ägde rum
6/6. De flesta bomberna f'dllo i havet eller på obebott land utan att an—
ställa större skader., tydligen  fällda från mycket hög h'o'jd.

(DN fr London)
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Bel isns re sr'm .Premiärminister— Churchil'! iörklarade 6/6 l under-huset, att britt‘l

Polens kri sdel-

tagande  .

Franska rege-

rin en ombil dad.

 

regeringen (ex-känner endast den  i  Frankrike befirtliga belgiske. re-
geringen såsom Belgians lagliga reg .-ngn (TT fr Reuter)

 

   

Polska telegrambyrån1 Paris meddeler, ett general Sikorski såsom
polska arméns överbefälhnvare stäzifigt uppshållit sig hos r10 polske.
truppema på västfrontem (‘I'I‘ fr Paris)

officiellt meddeles 1‘.Paris, att den fransk-a.regeringen 6/6 om”"ildsts
0011 erhållit f'o'lj ande se: ..Jsättning: Konseljpresidsnt, försvars-,

krigs- och utrikesminj ster Reynaud, vies konseifpresidsnt utan  portf‘o‘lj
marskalk Pétain. vice konseljpresiden‘u ministern utan portf'ölj Ghautsmps,
ministrar utan portf'b'lj Louis Marin och Ybax‘négaray, justitisminister
Sérol, inrikesminister Handel, finansminister Bouthillier, informaticns—
minister Prouvost, marinmini 54"e Csmpinchi, flvgminister Laurent-Eynac,
undervisningsminister Vvon Delbas, ko] om inister Louis RollinJ handels-

och industriminister- Chery, minister: f'or allmänhet arbeten Frossard,
arbstsministsr Pomaret, pos+—, telegraf» och **1.efonminister Jullien,
fnlkfirs'örjnin;sministsr Qusuil]e, inrdhwkam- ter Thellierl, ristnings-

,.alministerPemot, pensionsminisfier Riviera,  blockadu

 

  

  

.r

mini at er Daut ry ;  :
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Tal av Re aud-

minister Mormet, underetatesekreterare i konseljpreeidiet och utrikes-
ministeriet samt sekretemre i krigskabinettet och krigskommittén Paul
Bandoin, understatssekreterare hos vice konseljpresidenten Schumn, un-
derstateeekreterare i för-svare, och krigsministerietgeneral de Gaulle,
underetatssekreterere i ministeriet för elln'énm azbeten Février ochi
ministeriet fb":- flgrg'naterieltillverkningan Meny.
Med anledning av regeringsrekonstruktionen kommer krigskabinettet hä—

danefter att omfatta Re:/naud, Pétain, Cheutemps. Marin, Ybarnégnruy, Man-
del, Monnet och Dantz-y. Anttlet medlemmar reducer-as s-‘ilunda från ll till
8. (TT fr Havna)

Konseljpresident P.Cjnuud h'c'l] 6/6 ett redi Oh,-l., i  vilket han yttre-de:
"Två gånger på lAl dagrr har jag redan tegit till orde- Var-je gång va: det
en dålig nyhet som jag meddelade er. Inför sene-ten21/5 sede jag: Tyskar-
na äro i Amiens. 28/5 saue Jag till er: Belgiemes kon-mg he.:- förrått oss.
Vågen till fire.-que står 'a'ppen. I  dag,  i  ett ”ögonblick som alltjämt är
allvc—rligzä, går Jag ett delge er sk'e'l att hoppas, icke ord,utan handlingar.
Tyskland hm n. efter vcncnmt kastet sig m i tre företng, i Vilka det
som vanligt insutt hele sin brutalitet och sin  list.  Det första företnget
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år  detta:  Den  tyska propagandan  har meddelat,att de allierade arméer so:

begivit sig ut för att kämpo i Belgian vors inrlngado, att de skulle till—
intetgöras och avskäras från  havet, behövde ammunition och  proviant. Viri-

den skulle få bevittna en kapitulation utan motstycke i historien" Inför

omöjligheten at+ reparera denne massförlust av soldater skullede allie-
radas  moral  ha bnutit samman- Men stålringen slat sig icke. 335.000 allia-
rade soldater ha åter  inskeppats i Dunkerque  och lärb Tyskland vad herrn—

väldet till aj‘o‘ss  betyder.  Långtifrån att bryta saman har våra  truppera
moral och landets moral "leat sig väl-dig våra f'o'rfäder. l—Uältomodet !.
Flandernalaget och arriärgaråeastriden framför Dunkerque ha inskrivits på
historiens blad. Under  dessa  dagar har våre militära chofsrs värde på
ett lydande saxt hävdat Sig3 såsom Dunkerquos försvarare, amiral Abrial,
idag på morgonen iramhöll. Det andre tyske foretaget hade till mål att
bryta moralen 1 Paris. 3/6 suttaHitler igéngrau gtnrt n;y1ugd'äfid
mot den franske  huvudstaden-  Han drog common  hundratals  bomb» och  jakt—
plan:  Vilka voro  de mål som  åsyftades? Detta  har fäga  betydelse, ty alla
veta och han vet också att som följd nv osäkerheten rörande nedslugen träf"

ras km.nnor, åldringar och barn liksom andra. Har allt  detta  oroat Haris?

Icke  en enda sekund, Som ni  veta  ha vi lcke låtit denna raid förbli utan
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svar. Brittiska bombplan ha 1 pa var-andra följande vågar anfallit Ruhr-

verkstäderna. Bombe:- ha fållte i Dortmund, Diisseldorf, Kb'ln och Essen,
Lågoma från brinmnde oljens-Gernervoro synlig: på 150 km.avstår-Ad.
Franska bombplen ha 673e it Mannheim, Ulm och Ludwigshafen. Badischa
Aniline  kolossale.fabrlk Settes  1 brand. Man såg elder) från den franske.
gränsen. Val-je raid mot. on  fransk  stad skall besvams med samma mynt.
Det tredje tyske företaget, vilket är av mera a'lgörande kamktär, är det
som vi bevittna iiag. Det å: slaget  i  Frankrike. Det är ett anfall 1  stor
stil, föregånget av Hitlers degorder till sina trupper. Alla hittilla
k'a'nda stridsmedel ha satte in: flygplen och pansardivisioner, som En en
gång söka infiltrere. sig; Och  sedan bryta igenom  vår front. Slaget har '
knappt b'o‘rjat. Jug skal]. bara säga er ved general Weygand sagt mig: 'Jeg
är n'djd med det sätt var-på slaget inlette och var-på mina order att bjuda
motstånd till vurje pris verkställase' På feltet ha vi funnit oss dömda
till att bjuda motstånd. Vå:- armé visar att den anpaesat sig efter den
nya krigsi‘ormen. Seder. slagets början ha hundretall; fientlige.strids—
vagnar  f'drst'o'rts. Det Lilierade flyget  nnderst'éc‘er våra narktruppers
aktion. Bala världen  f'o'lj er med åter-håller: andedräkt denne bataljs  väL—
linger, ty strider-na 1 jun]. 1940 skole avg'o'ra dess öde. Knnske —- som
Hitler  sagt - för flera hum—Ira. år fralråt- Vilken är  risken?  Den att
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i Europa och utenfor Europa i  hela #arldan se en förtryckete ordning upp—
rättad, en ordning under vilken människor som icke äro av tyskt blod icke
komma att spela annat än slavroller. Hele världen har förstått dette i
dag. Kanske börjar det med list, men därefter följa snart befallningar,
tillrättavisningar, piekelag i ansiktet på arbetnrna, elitens fyeieka
och mornlieka förstörelee. Dette år den nye värld  som Hitler  tillkänna-
ger i sin proklamation. En medeltid som icke vore upplyet av Kristi
mildhet. Drömmen om tyskt herrevälde kommer att stöta på frunskt mot-
etånd, ty det Frankrike som idag reser sig framför Hitler är icke det
Frankrike som exieterade mellan de både krigen. Det är ett annet Frank-
rike. England sum bekämpnr Hitler är icke de seneste 20 årene England.
Vi franemän av juni 1940 ha endast en tanke: att rädda Frankrike. Alla
regeringene medlemmar äro besjälnde &- en samfällda viljen ett eegra. Vi
skola icke förlora vår tid med diskueeioner om ansvaret när fäderneelandet
år i fare» Vi ekola icke försvaga Frankrike genom att splittra det. An-
svaret, det bära vi alle, varje vald representant, varje valman. Den för-
sta av våra plikter är att erkänna våre egne fel i de på varandva följande
regeringarne och deras bristande klareynthet. Fäderneslandete idé, det
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militära värdets idé ha alltf'o'r mycket försummats. Låt oss säga detta en
gång för alla för att avsluta detta kapitel i vår nistorie. och arbeta med
envis kraft på att Segre. Alloa ögon ha öppnats, odn vem har något in-
tresse av att låta missäm'ims fr'o'n skjuta  upp?  G'dbbels propaganda. De
franske  mnssoma  'n'o'ra med forakt hur han behandlar oss som ett plutokmter-
nas land. Sedm någon 'Eid äro ihärdiga rykten  i  omlopp om nya konflikter.
De allierade ha ett livsviktigt intresse gemensamt med alle.andre lander
i Enn-opa: att und'vikn Tysklands herravälde. Det är också för alle. undrar, .

ländsrs oberoende som våra soldater i dog slåes vid Somme och Aisne. Det
finns icke något folk med Vilket Frankrike icke kan på fredlig väg reg-
lere de intresssskiljei—Ltigheter som kunde ställa dem mot varandra. Jag
bar f'o'rut offentligen sagt detta. Jag uppreper det. Frankrike önskar en
sådan reglering av dessa problem att den möjligg'ör återuppbyggandet av
ett Europa i vilket  ".11:  «Tak: oberoende och välstånd skall vara tryggut.
På alle åskådare av det franske slagets dram förståmch detta snobbt,
ty insatsen är oerhörd och tiden utmätt. Vad oss beträffar ha vi mer än
någonsin för-troende för våra arméer." (TT fr Havna)
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Ambassadörerna

be "  a h'äl  .

Försvarsvi 1 "an
i Schweiz .

För-svaret i

Eflgten.

En av president Roosevelts sekreteraro förklaraåe /6s att ambassador-er—

na i London och Paris beg-art, att allt skulle göras för att öka takten
i produktionen av viktig krigsmateriel. (TT fr Reuter)

I  en dagcrder till den schweiziska amén 6/6 fin-klarar general Guisan
bl.a.:  "Den senaste tidens händelser och det tragiske. tide som drabbat

flera små stater ha gjort ett djupt intryck på: många av våra. landmark.
Detta ä: förståeligt, men fram är att många människor efter dessa hän—
delser skulle kunna framföra  tvivel  på vår egen försvarskraft. Denna
fara måste bekämpas. Nervkriget får  icke  ta oss i sitt grepp. Vi höra

för-svara oss, och vi kurma för-svara oss. I detta avseende äro vi gyn-
nade. Terrängbeskaffenheten i vårt land ä: för oss en allierad av förs-
ta rang." ('IT fr Havas)

Den egyptiske. arablegionen (beduinkavalleriet), som fördelats på oasernra
i ökentrakterna vid Egyptens västgräns, intog 6/6 sina strategiska stall—

ningar. Legionen lir beväpnad med gevär, dollar och handgrarater och står
under befäl av  bediunofficerare. (TT 1r Reuter)

X
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Svensk-txska

varuut  ha et  .

Norsk  fremst 6t .

Svenska  utrikeødepartementet meddeler: överläggningar angående  varu-
utbytet mellan Sverige och Tyskland ha ägt run  28/5-6/6 i  Berlinmellan de
svenska  och tyske. regeringakommissionema. Fb‘rhandlingama, som haft till
ändamål att bringe det ömsesidiga varuutbytet  1  överensstämmelse med det

nya läget, ha på olika områden lett til]. överenekomlser, som torde möj-
liggöra en ytterligere utvidg-ning av detta utbyte. Forhandlingnma komm

inom kort att fortsätta r'o'rande vissa ännu icke slutbehandlnde frågor.

(DN)

Från  norska  Narviksfronten meddeles; De  norska  trupperna på Narviks—
fronten i trakten av Rundfjället he 7/6 gjort en pl'ötslig offensiv mot
de  tyska  ställningama och förbättrut sina positioner.

(DN fr Norge)

Litauens konoel -I“rr'm Moskva  meddalaa:  Litauens konseljpresident Mel-kys nnlände 7/6 till
resident till

Moskva.

Moskva. ('I'I‘ fr DNB)
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Dagor-der av
Weygand.

han!!! krige-

Vid början av den tyske offensiven utfardede den franske 'o'verbefälhavnren
general Weygand följende dager-der till truppemaz "Slaget om Frankrike
har börjat. Parollen är ett våra ställninger skola forsvares utm tanke
på reträtt. Officer-ere, underofficerare och soldater i den fmnska nmån:
Lå vetekapen om ett vårt foster-land lider under inkräktamae anfall beejäla
er med en orygglig beeluteamhet att hålle stand där ni befinne er. Före-
d'o'mena ur vårt ärorlkn f‘o'rflutna visalatt beeluteemhet och mod alltid vinna
segem. Klam er fast vid Frankrikes joni: Se endast franåt: Enken er
har överbefälet vidtagit eine. anstalter för att stödja er. Vårt foster-
lende tide och tryggendet av dess fri- och rättigheter åt våra eöner bero
på er ståndaktighet." ('I'I' fr Havas)

I  området från hevet till trukten av Hun vid övre Somme inrcpportemdee
7/6 ingen tysk frzmryckning.  I  avsnittet Oise och nedre Aisne ha tyskerne
i trakten av Soissons lyckats över-gå Ailette och ha mitt frem till Aisne på
visse punkter. Men alle deres fb'rs'dk att tilltvinga sig 'o'vergången över
denne flod ha miselyckats. Det berälmae, att 400 av de' 2000 stridsvogner
som tyskerne sett in först'o'rte. ('I‘I‘ fr Haws)



38" 3

5 juni 137:0.

Britti  Ek fl
verksamhet.

Britt isk
valutakontro l l .

Beaverbrook om

fl lanstill—
verkniggen  .

Brittiska flygministeriet meddelar: 6 och 7 Juni ha medeltunga och tunga
brittiska bombplan  angripit fiendens  till. slagfältet ledande kommunika—
tionslinjer. Rings hela fronten ha ut'gingsstéillningar, järnvägsknut-
punkter, broa-r,, truppanhopninglr, stridsvagjskolonner och artilleriställ—

ningar  systematiskt utsatts för upprepade bombardemang.

— (TT fr Reuter)

Brittiska finansministeriet bar 7/6 bekalhtgjort nya åtgärder för valuta—
kontrollen. Dessa åtgärder innebära: 1) Beviljandet av licenser för
försäljning i Storbritannien  av v'a'rdepapper tillhörande personer bosatte.

utanför pund— och francsvalutornas områden inställes. 2) All export  till

USA och  Schweiz  skall  likvideras i  pund, som erbållas genom valutakon—
trollen after de officiellekurserna för dollar och  schweiziska francs.

3) För transaktioner med lander utanför valutaoim-ådet skall systemet
med betalningsewtal och  specialkontonutvidgas. (TT fr Reuter)

Den  brittiske  minister-n för flygplanstillverlmingen  lord Beaverbrook läm-

nade 7/6 amerikanska journalister detaljerade  uppgifter  om det tyska

flygvapnets styrka. Han betonade, ett de härstammade från mycket väl
informerade och pålitliga killer. Med utging-spunkt från officielle. upp—
gifter, som tillst ällts honom från Tyskland, uppskattade han  antalet  tyske
flygplan till 11.675, vartill komme 505 Junkerplan för trupptranspärter.

(forts.
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Italians

POI! EIE-
 

Enligt orhållnn informationor skulle Tyskland ha 16.000 piloter. Lord
Benvorbrook moddelndo även, att den brittiska flygplnnnproduktionun
kruftigt ökats under den sonnste månaden. (UP fr London)

I  en lodando artikel 7/6 sammnnfattar tidningen Relazioni den italienska

politikens ledande tankar i följsndo sex punkter: "1)  I  18 år har
Mussolinis Italien bedrivit en fredspolitik. Denna politik har varit
en rättvis politik, som sökt utjämna svårigheterna och skapa mänskligaro
politikks formler. 2) I 18 År ha Frankrike och Storbritannien motsatt
sig den av Mussolini bedrivna politiken. De ha torpedorat fyrmnktspakten.
Genom den hållning som Paris cch London ådngalagt ha do fransk-italienske
överanskommolserna av 1955 förlorat allt värde, och andan i den italiensk-
engelska Medelhnvsöverenskommelsen av 1938 har förfalskats. 3) Då det
italienskn folket krävde jord att odla, erbjöd mun dot öknnr. Då det
nbessinskn foretaget påbörjndes upplovde det italienskn folket sanktioner—
nus ulltjämt brännqndv förolämpning. Kven för orkännnndet av imperiet
krävdo London och Paris ett pris av politisk art. Men Mussclini till-
bakaviaade bcslutsamt don skumlignhandoln. h) Allt son kom från Italien
mottogs ständigt mod ringzktning, det må he vnrit på det inrikespolitiskn
eller det intornotionello området. Genom att bokämpa fascismen ville
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  law! Wu./”f H&M,/h,

engelsmännen och fransmänuen bekämpa den italienske. Mediå-.gn»: på.—bfmqgtm
om Europa, Dette nya Europa. skall emellertid nu uppstå ur blfdbadet.

5) Ett demokratiskt Europa; som hatet och föraktat det italienske folket,
kan icke annat än bekämpas. Det italienske folket skall föra striden mot
Londons och Paris'päutd-demolq'atier till det ytterste. liven Våldet har
sitt hög moraliske. värde när det tj finer till att samla krefter-na  i  syfte
att uppnå jämvikt och rät'tvisa. Dette. krig måste för det italienska
folket medföra en lösning av de oavgjorda territorielle. frågorna, Vilka

kunna beteclmas med namnen Nizza, Korsika, Tunis och Djibouti. Dessa
frågor måste lösas i klump. Men kriget har också ett stort socialt
syfte, nämiigen att befria Europa från förtryck av de hegemonistiska.
råvarusamlande och monopoliserende makterna. 6) Det italienske folkets
liv står under fransk-engelsk kontroll., Det italienske. folket måste
säkra sitt oberoende på havet, nati'rnens frihet och imperiet . Italienske
folket år den enziedomaren över sina egna intressen= Men de engelsmän

och fransmän som alltjämt försöka råde, mm! som paladiner för de italienske
kraven kunna icke vinna beaktandeu Det är axeln Berlin-Rom som med sina
segerrika vapons. skar-pa klinger skall tilltvinga sig sin fred”.

(TT fr DNB)
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USA:s hjälg till President Roosevelt meddelade 7/6, att han i kongressen skall framlägga
västmakt ems . förslag om ändring av lagen, så. att regerinæn kan lämna tillbaka kan-mer

av äldre modell till fabrikantema för att sedan säljas till de  allierade.

Roosevelt lät förstå, att man kan vänta nya flygplansleveranaer till de
allierade genom "trading-in"——metnden, vilken redan begagnats för över-

föring av femtio bnmbplan till Curtissbolaget. "Trsding—Ln' innebär, att
flygplan som nu tillhöra försvarsgrenarna, åter skola släppas ut i handeln,
W.:-efter de enskilda företagen kunna göra med dem ved de vilja.

(DN fr Washington)
X
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iransk krigs-
raggort .

Bel iens
not at and.

I den franske krigskommnikån 8/6 en. heter det: "Drnbbnjngen har hela
dagen fortsatt längs hele fronten mellan havet och Chemin-des-Dumes.
Fiendens'.infanteridiviszaner, som'hit'tills hålllt sig i bukgrunden, ha.
nu trätt from i fr'alashu linjen. Over 20 divisioner nya trupper ha gått
i  strid vid siden av de sju p&nsurdivisioner som voro i elden 7/6=
Våra divisiéner hr. bloft gene: a t första en reträtt kunnet begränsa
resultatet av denne. lcmftuneträngning, fliretagen reed styrker som icke

stå  i  någon proportion till de franske. Dessa nya styrker ha möjligggort
för fienden att :7 cnsenlig o.:fat'tning få fot:"äste på höjdumm s'o'der on
Aisne. En (**-vision ur flattens lygvapen bonbarderade 8/6 vissa fabriker
i  Berlins firstäder". (TT fr Hams)

Belgiske för-svaretjinlstem har 8/6 riktut en dagorder till de  belgiska
truppema, var; det bl.a. hetex, att tusentals  vapenf'dra belgie‘: nu
befinne sig i Fr'anxrike. Dd skola sulnnförns  till  vélbevapnude trupper,
som skola ha den lysande uppgiften att befrie. foster—landet, I ett bud—

skap til], alla rvff'fzera're och underofficerare under-strykeruinistem, att
de gener.: 110211a Leopolds kapitulation bliVit  l'o'stc från trohetseden
till kommgen.
Belgiske konseljpresiden‘ten Pierlot y'ttrade 8/6 1 ett radiotal till

sina landsmän  1  Frsnf—zrike: "Erligt författninge: tillkormer under nuvumnée
omst'c'ndighcter hela den ut'o‘vunde makten de  i  konselj sanlude 1:1:'m:*..gtx-arna°
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Brittiska
flottförluster.

Demonstrationer
:. pan en mo
vas a ema.

 

Italien och
EIocEaaen.

 

Det år under den lagliga, i Frankrike  uyprättade provisoriske regeringen
—  och under den ensam  —  som alla militärer och statstjänstemän sortere."

(TT fr Haves)

Brittiska amiralitetet offentliggör &/6 en översikt av flottförlusterna,
vilken  visar att krigsoperationernas verkningar hittills utvecklats till
de allierades förmån. Vid krigsutbrottet hade brittiska imperiet 15
slagskepp, av Vilka ett förlorats.  I  övrigt äro siffrorna: hangarkrys-
sare 7—1, kryssere 62-2, jagere 185-20, ubåtar 58—8 samt minsvepare och
hjälpfartyg 108—6. (TT fr Reuter)

Samtidigt med att den nya brittiska ambassadören i Madrid 8/6 överlämna-
de sina kreditivbrev till general Franco, demonstrerade 500 spanske stu-
denter mot de allierade, varvid de unisont höjde ropet: "Gibraltar måste
bli spansktI" (up fr Madrid)

I  Rom meddeles Offisiellt: Chefen för italienske utrikesministeriets
byrå för "det ekonomiska kriget", minister Pietromarchi, har tillställt
Mussolini en rapport angående de förluster Italien lidit till följd av
den fransk-engelska blockaden. I  rapporten förklaras bl.a., att man



 

r.
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absolut  måste tillbakavisa de allierades påstående att  blockaden  tilläm—
pas gentemot Italien på ett sådant sätt, att den icke skadat landets eko—
nomi. Detta påståendc kan för det italienska folket endast framstå som
en bitter sarkasm, ty blockaden  hade icke kunnat vare. mera outhärdlig.

(TT fr Stefani)

Rmänska försvars- 8/6 ägde ytterlig-are reservistinkallelser rum i Rumänien. Hämed torde
åtgärder .

Tal av Fez-shin  .

V ; stmakt ernas

flygplansköp .

den rumänska armån ha kommit upp till  full  första krigsstyrka. Man räk—
nar med över en  milj . man under fanorna. Sju engelsmän (Eh tre holl‘a‘nda—
re som voro anställda i 013 ebolaget Royal Dutch ha utvisats från Rumi-

nien. Man för-kl arar, att de bröto mot det nya för-budet för utlärmingar
att vistas i  vissa oljedistrikt. (TT fr DNB)

General Pershing, som var chef för de amerikanska arméernas generalstab
i  Frankrike under världskriget, höll 8/6 ett tal, vari han enträget upp-

ma'nade Förenta staterna att  sands. "ett obeg-ränsat antal" flygplan, kano.—
ner, gevär och ammunition  m.m.  till  de allierade. Han yttmde bl.a.: "De
allierade hålle vår främsta linje." (TT fr Reuter)

Den allierade ink'o'pskorzmissionens talesman  meddelade  8/6  i  New York, att
best'a'llningar av sna’bba jakt-plan och  bombplan  nu gj orts för sammanlagt
1  miljard dollar. (TT fr Reuter)
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gaddslsg i Från Buenos Aires meddelas 8/ G:" Argentinas deputeradekammare‘ har med
Argentina. 123 röster mat B  antagit en lag tm åtgärder för att förhindra verksamhet,

som skulle  äventyr-ra neutralitetens vidmkthållande - alltså om skydds-
åtgärder mrt  "femte k-lonnen". (TT fr Haves)

X
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Ka  itulation i

Nrrge.

Brittiskla  r-
k ssare sänkt.

Tysk krigg—

ragport .

Norska försvarets b‘NeIkommanio meddeler:  Försvarets  över-kommando hæ-

givit order att fientligheterna skola inställas från kl. 12 natten
till10/6. Förhandlare äro på väg. (’1‘?fr NTB)

Tyska. krigsmaktens överk'rnmandcv meddelar: "Tyska sjöstridskrafter,
däribland de båda slagskeppen "Gneisenau" och "Scharnhorst",opererade
under ledning av mix-al Marschall för att lätta trycket mot de kring
Narvik kämpande trapper-na. Härvid sänktes 8/6 den engelska hangar-
kryssaren "Glorious" om 22.500 ton samt en fientlig jagar-e."

(TT fr DNB)

Tyska krigsmaktens överkommandcb meddelar:  Unie:- fyradaganslaget i
Somme- mhojwmrådet ha tyske infanteri— och pansardivisioner  i  nå.-ra
samarbete  med flygvapnet slagit star-ka. fientliga  stridskrafter och Wing-at
andra delvis i striden nyinsatta fientliga  trapper  till återtåg.
Fiendens för-sök att till varje pris uppehålla det tyske. anfallet har
strandat. (TT fr DNB)
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Brittisk fl -
verksamhet  .

Fransk krg’ s-
rapport .

Dagorda— av

E25932-

Behfmdl ingen
av kri sfan

Från London meddeles: Det brittiska flyget anställde 8/6 svåra härjningar
bland tyske. stridsvagnskolonner och motoriserade styrkor i området kring
Bresle och Somme. (TT fr Reuter)

I den franske kommunikén 9/6 e.m. heter det: Fienden mr utsträckt sin
angreppsfront 'a'nda till Argonne samtidigt  som den tidigare offensiven
fortsättes. Fienden tar minsket sitt tryck mot Bresle och framfört sina
pansaravdelningarmot Rouen och Gis'ors.Några spaningsdetachment he. an-
konnit till  Emnene företäder och Eont-de-I'Archewnrest de förgäves a'dk'te
övergå Seine. (TT fr Paris)

9/6 riktade den franske överbefälhavaren general Weygand en dagorder till
arméerna, vari det hetcr: "Den tyske offensiven har nu igångsatts på
hela fronten, från hevet till Montmédy. I morgon kommer den ett utsträckas'
'a‘nda frem till Schweiz. Ordern för \ar och en är alltjämt att stride utan
tanke på rett-Ett". (TT frHavas)
Från Paris meddeles9/6::
Det franske överbefa'let ker igångsatt en undersökning för att kontrollere

riktighet en av den tyske. pressens uppgifter om förment dålig behandling
av tyske fångar. överbofälet är redan nu i stand att förs'a'kreyatt fle r—
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Tal av De  Valera.

Demonstmtioner
& Itgieu.

Mexikoa olitikc

talet av desse. påståenden icke motsvar-a verkliga förhållandet. Den
franske regeringen vore  villig att gå med gå att på ömsesidighetens
grundval de tyske krigsfångzzrnas öde uniersökes av en  neutral  makt.

(’1‘1‘ fr Hen/as)

Eires president De  Valera höll  9/6 ett tal, var)". han förklarade, att detve
fflkets plikt att ontedc-lbart eru-ellere. sig i försvarsstyrkoma, för att
makan kunna. vara saker på. att varje  försök från  en  angripqres  sida att
fözeta en  invasion  i Eire kommer ett stå denne dyrt.

(TT fr  Reuter)
Från Rom meddeles:
Det nybildade "aktionsutskottet för Malta" höll  8/6 ett sammanträde i
Rom, vid vilket man demonstrerade för det fascistiske Italien och Maltas
återförening med Italien. I talrika italienske städer ha underavdel-
ninger av aktionskommittén bildets. (DH fr Rom)

Mexikamke presidenten  Cardenas  har hållit ett radiotal till republikaner
na på det Västra halvklotet och därvid förklarat, att Mexiko under den

nu pågående tragedin i Europa kommer att samarbete med demokratierm.
('I'I' fr Reuter)
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Mans j ukuos

Eansfw" .

..
Sovjetryska telegrambyrån medColar: helLan sovjetryska och ;apanska
regeringarna. har 9/6 eftor diplomafiska förhandlingar  i  Moskva enighet
uppnåtts i  tvistefrågan or gränsdzaarlngcn i Cha.]kin—gol-distriktet vid
gränsen mellan Mansjukuo och  Yttrc Mongoliet, Denna tvi st ledde
sommaren 1959 till häftiga atriflez‘ mellan ryska och japanska trapper och
kunde icke lösas av  bland” de kom::issiancr, so". sammanträddc i  C't5.*".n och
Charbin i  början av 1940. (TT fr DNB)

x
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Norsk reklama—
tion.

Officiellt  meddolas 10/6  i  Tramsö; Horska stortinget uttalnde vid sitt
siste sammanträde 9/4, att den norska "egeringen under alla ansLändig—
heter måste vara fri 03h oavhäggig, även om Fcn för dctta ändamål skulle
bli tvungen att flytta ut ur landet. I överensstämmelse härmcd heslöts
i  statsrådet 7/6, att konungen, krony:*n5en och regeringeu tillsvidare
skola ta sitt sat: utanför Horgc.

Från norska statsrådet har 9/6 utsents följandz prcklamation: ”Till
det norska folket. Kdfiungnn och rc er;ngtn,h;r  i  dette ögonblick sett
sig nödsakade att flytta sitt sate och “in velasarhef utanffir landets
gränser. Det lyckades den tyska harsuakten att sätta sig fast  i  Norge

och efter hand lägga stEnfla delen av lamest qer sig. De allieradc
regeringarfia, vilka vorc  i  krig med Tyskland - de brittiska, franska
och polska regeringarna—  k mme storsint till Norges hjälp mld manskap
och vapon, och tills nu har de; varit möjligt att bevare en dal av
landetåt dess lagliga natiunel‘a rugering. Men krigcts hirda nödvändig—
het har tvingat de allierudes*egcrjngar att samla all sin styrka till
striden på andra fronter, och de hs full användning för allt sitt folk

och al] sin materiel på des;a fronter. Under dessa förhållanden är det
amäjligtatt fortsätta striden här  i  landet mot en övermakt som den tyska;
V&rförsvarsuakt, som kämpat :Ld mod ::h tlppxrhet  i  två månader, saknar
den nödvändnga krigsmaterie—sn, särsyilt aunition cch jaktflyg, och
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och- kan icke längre erhålla sådant. Fortsatt strid skulle blott leda till

mllständig förstörelse för de landsdelar som ännu äro fria. Försvarets
överkomando har därför rått kommge'n och regeringen att til). svidare
uppge  si:-ibn inan landet. och konungen och regeringm In funnit det vera
sin plikt att följa dette råd. De flytta därför nu ut ur landet. Men
de ge därför  ejupp striden för att återvinrn Norges självständighd: .
Tvärtom. De vilja. hålle. ut i den utanför landets gränser. De hysa den
faste förhoppningen att det norskafolket skall åter-få sin rätt och sin
frihet. Det norska. stortingets president står bakom konungen mh rege-

ringei i denm s trid, likaså cheferna för Norges här och flotte. Och
till bekräftelse på att regeringen vill vara  en regering för hela norska
folket utan hänsyn till gamla partigränser har den i dag förstäJ-kts
genom utnänmingar av nye statsråd ur olika partier. Vi  tacks.  alla som

denna tid gjort sin plikt mot fosterlandet och kämpat för dess frihet, och
vi samla oss i en running till det norska folket att framgent hålla hoppet

och modet levande hos sig genom allt  rarity-ck  och all nöd. Vi äro för-
vissade om att ingen normen skall svika vlr frihets sak. Vi ropa blott
till eder alla: Hill ut i trohet mot vårt dyra fosterland! Vi. som sända

denna uppnnning till eder i den stundnri äro nödsaknde att lämna Norges
mrk, vi äro beslutna att insätta alla våra kmfter, våre. liv och allt
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Koht om

ka itulationen.

vi äga för Norges sak. Vi tro, att vi snart skola få kom tillbaka
till ett fritt och självständigt Norge, och vi  hoppas, att vi skola

kunna gi'ra det med  åra.  Den tanke, som Skall  biz-a  vår går-ning därute,
och som vi vetalatt vi ha  gemmsam  med alla 5cm stanm  henna,  ligger i

orden: Leve  Norge!  Allt f'dr  Norge!  (Sign) Haakon R. JohanNygaardsvold".
De nye. medlemma'na av norska regeringm äro bankdirektör Arne Sunde, venst-

re, jordbruket—en Anders Fjeldstad, bondepartiet och stortingsman Sven

Nielsen. (TT fr  NTB)

Från Narvik meddeles:  Sedan  proklamationen om upphörandet av det norska

motståndet 9/6 uppläats i radien höll norske utrikesministem Koht ett tal
till Norges folk, vari han bl.a. yttrade: "Vi ha nu hört kungens och
regeringens proklamation att motståndet skall upphöra trots att vi stå
obesegrade.Dettn är gjort för att icke ödelägga hela nox-ra Norge. Norska
man och kvinnor, det första avsnittet är förbi, vi gi en mörk tid till
mötes, men striden fortsättar på andre. fronter, och non-man äro med även

där. I denne tuna stund är man kanske frestad att rikta en för ebråelse

mot de quiet-ode, men vi måste se saken från de allieredes sida och händel—
sema på väetfronten, där världens öden nu avgöms. De kämpa nu för sin

existens där ute, och var kanon och vea-je flyg-maskin behövs för att
heads det  tydsa.  krigsmeskineriet. Det var nödvändigtlatt kungen och
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De 5115' Ege

lämnaNor-53.

regeringen lia'mnade landet för att hzivåaNorges intressen undcr det pågåen-

de kriget och ta vid när freden intr-Laar igen. Steget togs icke förrän

varje  utväg var prövad. Både kungen 'Nchregeri ngen hade önsknt att
general Ruge tills am.—mans med den lämnat landet, men denne ville  icke.
Gene—al Ruge för förrandlingar med den tyske kammendanten".

(DN fr Nesvik)

Brittiska  infomationsministrriec  :nl‘daela: 10/6: "Med föregående vetskap

c'ch samförstånd från ,.orske komme,—ens oc‘n norska regerlngens sida. ha de
brittiska od;  franska  tr'xype' na drums tillbaka från nox-raNorge.

Kammen och kronprinaen S' ".rt ro:—si'.. rcgeringen  äro nu ; Storbritannien,
och endel av de norska v'irneie styxizqrna. ha dragits uihbaka från
Norge för att omgruppecas för verksamhet på andra fronter. Intagandet

av Narvik möjliggjorde. att åtgirder kunde vidtas, så att tyskerne för
avsevärd tid hindres från att använda denna hmm för export av jämmlm."

(TT fr Renter)
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$25k 132201-15 Tyska krigsmaktens bverkcmr‘indt‘ qlclar 7(),/"6: "Det hjältcmodiga. m:,tstånd
om Norge. enn generallöjtnaznt Eictls  str-.dscmpp 1 Jay-vik ensam och mder do svå—

raste omständighetrr 'njviit CV”, f'rrk;cssande fientlig över-makt“.11" krönts
med  full ständig sc'ger )nterrikisk';bergstrupper, del I av flygvapnet
samt besättningama  pa" vala w"iggre ka unde: fvå månaders stridu‘ givit ett
bevis  för  alla  tider få glä'aunl :clfiegensgaper. "veL : deras hjälte-

mod ha de  allierad:  tani—. "j'f— [ch "Lftstridskraftenz ';vun-its utrymm

Narv’ik- och  Harstadsomx-ådena.  Cver sj älva Narvik va.) ar den tyska flaggan

slutgiltigt.  De norska stW'dskr—terna ha natten till 10,.5 likeledes
instant fientligheterna- :Czpitulaticnsfdrmmlirgam are 1 gåxg."

(TT fr Lira)

 

 

yak kg’ 5- Tyska krigsmktens 6vur111unand~ med"elar lo,/S' "Våra. på en bredd av
raggort. ankring 550 km.  inledda  operatirner ta. det plant—trade och väntade förloppet

i riktning mot nedre Seim. och Pax—ne 591: 1 Champagne.  Alla.  fientliga
motstötar ha strandat, ävcn claw ie Iöntagits med pansarstridsvagrnr. På
flere. stiller; bar striden övargått til". f'c'rf'fljelsc, Fientlig?  flygplan  ha
under  riten  åter flugit ix.(five: hørra och Västra Tyskland och på enstska
ställen  astadkommit skader på falt om på byggnader genom planlösa
bombfällningar." (TT fr Berlin)
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De allieradas
flxgbrluster . ,

Britiske.
flottfcrluf'ter.

Italien för—
klarar  k ' m t
v'aistmaktema.

I Barlin meddeles 10/6, att de allicradcs somrmnlagfia förluster  i  flyg-
plan efter'S/G utgéjra 437 flygplm: och en ballfn captif. Därav ha 249
flygplan nedskjutits i  luftstrider, 31 av luftvämsartilleri och åter—
stoden förstörts på max-km. (TT fr DSB)

Brittiska emiralitatet meddelade lO/E: "Då intet nytt  meddelande ingått
angående operationerna till  havs i samband mei våra styrkers hæfärd  från
Norge och då det hittills ej  varit  möjligt att få fax-bindelse med visse
”båtar, beklagar mrinministern, att man nu måste betrakte följsnde fartyg
som förlorade: hangarfartyget "Glorious", transportfartyget"Drama" och
tankfartyget "Pi'neer". "Drama" hade inga trupper wizard. 2 jagare
höra likeledes betraktes såsm sänkta. Desse fartyg beledsagade hangar.—
fartyget "Glorious" och är'. fömodligen de  skepp  sum omämdes 1 den tyske.
kommunikén  såsom jagare och ubåtsjagare". '  (TT fr Reuter)

I  Rom offentliggjordes IO,/5 följan'le :ffioiella k'tmuniké:  "Kl. 16.50
i dag mottcg utrikesminister Ciano i  Palazzo Chm det franske. sande-
budet och  meddelade hcncm följande: 'Hsns majestät konungen och kejsaren
förklarax, att Italien från och med 11/6 betrakter sig såsom varende :L
krig med Frankrike” Kl. 16.45 kallade greve Cieno det engelska  sande—
”budet  till  Palazzo  Chigi  och meddeladc : sauna for: denne, att Italien
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Tal av
Mus s clini—

befinner sig i krigstillstånd med Etfirbritannien.” (TT fr DNB)

150.000  människor hade samlats utmför Palazzo Venezia  i  Rom 10/6,
då Mussolini kl. 17.45 fra'ntridde på palatsets balkong, hyllad med jubel—
rop. Mussolini yttrafe f61,‘]anr1e: "Solda—La: till lands, till sjöss och
i luften, revolutinnens svartskj ort"? och 16-51- hirer, kvinnor och män i

Italien, imperiet och kcmungarike‘t Albanien' Lyssnai ödestimman har
slagit. Det år de :tåterkallelige bccglutæns timlm som kommit för vårt
føst erland. Krigsförklzrimgen ha:- rejan öV'JIl 'nnats till  Englands och
Frankrikes ambassadörsr. Vi bar-j“ krig mot västerns  plut  okratiska och

reaktionära demokratier, som standlgt stå—lt si;; i vägen för det italienska
folkets uppstigande :vch ofte. h tat själva dess (;Xis'tens. De senaste
hist nri ska händelsern-a kunna uttryckas i dessa ords ständigt halva
löften, hotelser och u'uprcssningrförso'k och slutllgen som kronan på detta

ovärdiga Verk den belägrin” som d2:- 52 staierna anordnade genom folkför-

bundet. Vårt samvetc är fullkomligt lugnt. Mod ('1‘ är hela världen
vittne  på att det fascistiska Italien gjort all-t s—m stått i mänsklig
makt för att hindra. den storm som nu  drev:  igenom Eur.pa, men allt var

förgäves. Det hade råd—tt med at: rcvidera fordi—egen för att empassa dem
efter  nationernas vitala. icke hot: m  in so“ oföränderliga.
Det hade räckt med att icke :".f—rtsäæm nod garantipolitrken stilken visst
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sig leda till självmarfl särskilt för &? .1a de? 511,33 godtaø'it denne politik.
Det hade räckt med ett icke tillbakavisa det förslag som rikskansler
Hitler framlade  i  oktober 1939 (lå fälttåget mot Polen var slut. Men allt

detta hör det förflutna till. Vi äro  i  dag beslutna att möta alla krigets

faror oc'boffer. Ett folk ä:- icke vcrkligt stort, om det icke betrakter
sina avtal som helign ell”: om det drar sig .ucdan de stora prov som be-

stänxma historiens gång» Vi grip till vapen för att efter att ha löst
frågan om våra landar—"anser ävmfns ,--a våra sjögränser. Vi vilja
sprän'ga de territcrlelj :3}. militära kedjor som  kväva  oss i vårt hav, ty

ett folk på 45 mi ljr n "r skor ä: ickr verkligt fritt, om det icke har
fri utfart till Oceanez. Eewa gigantiska strid är ingenting annat än
en logisk utvecklingsfes '_ ';11 revn J.:-31 11. Det 5.1 de fattige ooh  folk-
rika natiunernas str-ii mo: exploaziirerna, som grymt hålle. fast vid sitt
monopol på all rikedom och allt guld 3’5. jorden-  Det år de livskraftige
och unga folkens strid tnt tie folk sum äro sterila och när-ma sig nedgångens
tid, det är striden mellan två sekler mh två idéer. Nu när tärningen är
kastad och vår vilja. he: bränt "timar-.zr. bc; rv.". oss, få:-klarar jag högti dligt,
att Italien icke  ämnar  indre. andre fol; an; sränsa till det till lands
eller till sjöss  i  konflikten. Må Schweiz, Jugoslavia, Turkiet, Egypten
och  Grekland  ta dessa. nrrl ai nomm. Vid ett minnesvärt möte  i  Bei-"lin
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lgj-ler till Ita-
liene kung och
Mussolini.

Bade  jag, att enligt am fasctstiska. :noralons lag håller man fast vid en
Vin ändå. till slutet. "Ji ha. gjwrt dette. och skola. så även i framtiden
med Tyskland, med den: føll—< "ch dess segerrika väpnade styrkor.  I  detta
historiska  ögonblick tänka vi på. konumgr 'n och ‘vtejsaren. Vi hälsa även
det allierade Startys’clanrls ;cdare. 'det proletäla och fascisti ska
Italien har för tredje ginger; rest Sig, starkt, stolt och enat som aldrig
förr.  Lösenordet i: enlist ett. Det är kategoriskt och gäller alla.
Detta ord har redan spritts och Batter hj'artana  i  "brand från Alperna till
Indiska oceanen. Det heter: Segre. Och vi skola Segra för att till
slut ge Italien, Europa u _ väl-lien :'1 "in." period av fred med rättvisa.
Italienska folk! Till "av ‘ ,_,£11115hcc, ditt mod och din

          
*:! Haa L.;;L

tapperhet". (TT fr Rom)

Rikskansler  Hitler ha” avlåtit följance “smegma till konungen av Italien
och kejsaren av Etiopic—n: "Försy'ner. har velat at; vi mot våre egna. av—
sikter  äro nb'dsakad: att fbi—svara. via Polks isiiuzt och framtid  i kamp
mot England och Fratkrike.  I  denna. historiska strand, 1  'vilkenvåre.
arméer förena sig i trogz-t vapenbrödraslmp. vill jeg Sänd-'a Eders Maj estät
mina hjärtligaste hälenirgtr— Jag 17:55,.“ in: festa övertygelsen att
Italians och Tysklands \ idiga 5r "';1 55211 vinna Seger över våra mot-
ståndare. Våra. båda folks liv .ttigäet er skola. sedan vara tryggade för
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Deklaration av
Ribbentrog .

all tid".
Till Hussolini  sände  Hitler f'cljc—nde telegram: "Det världshistoriska

beslut som ni  i  dag förlnmmt rar rört mig på det  djupt-.ste.  Hela tyske

folket t'a'nker i detta. ögonblick på.eder och edert  land.  Den tyska krigs-
mdxtal gläder sig åt att  i  striden kunna stå vid der. italienske kamre.-
tens sida.  I september  1939 fbi-Hamit: 5e brittiska maktirmzhavarna
utan anledning krig mot t; åca rike, . De avböjde varje erbjudxm om en
fredlig reglering. liven eee-ri medlingsförslag möttes c'å med ett hårt

nej.  Den stig.-ande ringe.":dmwg f'i': Italiens natkonella livsrättighet er,
som de mktägande i Lend:: och Fans visa, ha nu slutgiltigt sammanfört
oss  - sor: ideologiskt nun alltid vore på det  nål-maste förbundna genom

våra båda  revolutirnar  oc 1 politiskt genom fördragm - i den stora kampen
för  våra. folks  frihet  och &".n'nid.Ledare för det fascistiska. Italien!
Mottag försäkringen om de”; ':yaka falke'ts oupplb‘sliga kampgemenskap med
italienske. folket! Jag sgälv  sander eder likscm alltid i froget kamret-
skap de hjärtligaste hälsning-ar". (TT fr DNB)

Riksutrikesminister von aibbentrop avg-av 10/6  i utrikesdepartementets

få'bundsrådssal följ mpe förklaring: "Riksregeringen och med den hele.
tyske folket har jus. mc *. dju, ritz-elsehört Italiens  ledares 01d. Eels
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Tal avR

Tyskland år  i denna hist ari ska stund fyllt av jublande entusiasm över att
det fascistiska.  Italien  .:" “It; ”get fria beslut tråder på. dess sida

till kamp mot den gemensaxrme fienden, Mland och Frankrike. Tyska och
italienske. soldater skol's nu marschera skuldre vid skuldre och k'simpa till
dess de maktägande " hagl nd och Frankrike äro beredda att respektera

våra ”både. folks rättigætv. "först efter denne. seger för det unga
nationalsocialis'ciska Tys'.l;nd och det (ug-a fascistiske. Italien blir det
möjligt att trygge. en lymligcxre framtid även åt våra folk. Men segerns

garanter äro tyska xh italf' ensks folkets obändiga kraft (/11 den oförändex—
lig'a vänskapen mellan vår” både;store ledare Adolf Hitler och Benito
Mussolini". (w fr DNB)

I  ett radiotal 10/6 till iranske folket yttmde k'xnseljpresident Rey-nazi
bl.a.: "Intet skall tuna Frankrikes vilja. att kämpa för sin jord och
sin frihet. Vi år:: nu på sjätte dagenav det största fallt-slag so m  före—

kommit i  världshistorien. Våra arméer ha  icke  uppgivit en enda befäst
ort utan att tillfcgu fierden stora fdrlust er. Det är detta ögonblick,
då Frankrike, sårat, men tappert och uppoffmnde, kämpar mot det tyske

herraväldet för sitt eget och hele världens oberoende, som Mussolini valt
att fit-klam krig mot oss ,. Ni veta. att jag nch min företrädare upprepade

gånger förklaxat, att det  i  m" fanns någon olöst fråga mellan oss och
Italien som icke kunde regn las g—cnum Eöl-handlingar. De högsta momliska
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Franska re erin—

gen lämnr Paris.

Storbritannia

stö der Frankxike.

auktoriteter  i  världen — påven 'ch president Roosevelt - ha  upprepade
gånger försökt hindra fletta krig, men förgäves. Mussolini har beslutat.

att blod skall flyta. Vad var för evändningen för detta krig? Då kl.
4.30 i eftemiddag  vår ambassadör Frangois—P Vncet  riktade  denna fråga

till greve Cian: svsrade denne, att Mussolini endast uppfyllde de åtagnnde
han ingått gentemot Hitler.. Fientligheterna skola  börja i  natt vid

midnatt.  I  Medelhavet år de alliurade ännu starkare än amor—stades.
Frankrike går in i detta krig med rent samlete. Frankrike kan  icke dö".

(DN fr Paris)

Från Paris meddelas 10/6: Franska maeringsn ker läjrmt Paris. Alla
ministerier ha. flyttat Söderut. (m: fr Paris)

Officiellt meddeles 10/6  i  Lwrndnn, att premix-minister  Churchill  tillsté‘ll‘t
konseljpresident Reynaud f'dljavfie meddelande: "De  brittiska styrkorna

ge största möjliga stöd åt de franska arméerna i det stora slag de nu
utkämpa med. sådant oryggligt mod. Alla tjllg‘ingliga medel användas för
att lämna hjälp till lands, till sjöss och i luften. Det  brittiska
flyget har oupphörligt varit i vejksamhet 'c'vcr slagfälten, och de senaste
dagarna ha. nya bri ttiska styrker landsatt-s i  E‘rankrike för att into. sin
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Tal av  Duff
Cooper.

plats  jämté dem san redan äro invecklade ]. den gemensamma  striden.  Han
håller på med att gruppere andra betydande förstårkningar som snart
skola vara kla ra". (TT fr Reuter)

Brittiske infomati'nsministern Duff  Cooper  höll 10/6 ett tal  i radio

till lyssmre  i  Storbritannien, Kanada. och För-entestatem. Han för—
klaradc bl.a., "ett Tyskland icke fått ökade utsikter att vinna kriget
genom att Italien trätt in på dess sida. Tvärtom är det roligere, att
Ital ien kcmmer att  visa  sig scm en börda snarare än en tillgämg, liksom
fallet var för de alliercde  i  världskriget, då de brittiska 02h franske.
truppcrna måste ingripa för att återszcilla läget efter den italienske
armene flykt vid Caporettc. Ur en synpuhkt sett blir Italiens inträde
1 kriget snarast en hjälp åt de allierade, eftersom den italienäca
luckan  i blockaden  av Tyskland kar. st.-ppas til".. Italien har icke någa
tvisteämnen med Storbritannia ella— Hank—"rike ch har icke framför-1:
några krav som avvisets". (TT fr Reuter)
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ems
heutralitfl.

ltaliens kri s-
fözkluring— -
inför  Balkan.

Tal av Roosevelt.

Den angel—ska TGECI'ÅDQ'ER förklarade 10/6 i a1  officiall  koTnmiké, att

Ungern ämnade  hålle  sig utanför kriget även efter det  Italien förklar at
England och Frankrike krig. (UP fr Budapest)

FrånJug-Slavien, Rumänien OCh  'I‘Lujkiet meddeles, att Italians inträde i

kriget framkallst stor upphetsning och spinning.
(UP fr Delp-ud”. Bukarest och Istanbul)

President Roosevelt  höll  10/6 ett tal  i  Virginiauniversitetet, varvid
han  bl.a.  yttrade: "Amerikanska folket och regc-ringm ha med allvarli'
oro sett italiensk.-a. reger'mgens beslut att delta  i  de fimtligheter som
rase. i  Europa.  De amerikanska republikernas sympatier äro med de nations;

som ge sitt blid i striden mot Våldets "ch hatets guder. Förenta staterna
skola. följa  två självklara riktlinjer. Vi skola ställe denne nations
mteriella resurser till förfogande åt dem som bekämpa vildet, och
samtidigt skola vi utbygga och påslqnda utnyttjandet av desse. resurser,
så att vi själva i Amerika skola ha. en utrustning och en utbildning
som motsvarer  alla  eventualiteter, Alla vågar som leda till dessa mål
måste hållas frie från hinder. Vi skola. ickf. sekta farten eller gå cm:
vågar. Tecknen och signal arna viss pa fart:  full  fart fr.met!”(forta,3



285215

11 juni 1940

Fullmkt åt
Rcosevelt  .

På tal om de amerikenska isolatien'sterna yt*-rade presidenten:  "Det
finns en del som ännu hålle— fast vid det uppenbara misstaget att vi
hår i Förenta state:-na tmggt kunna. låta vårt land bli en ensam 6 i  en
värld som dcmineras av våldsfilos;-fin. En sådan 6 må vera en önskedröm
för dem som fortfarande tala och tänka— sou iswlat‘i nister, men för mig och
den överväldigande massen amerikaner i dag år den en plågsam ratt-mars.,

søm låter oss se bilden av ett folk utan frihet, ett folk sittende i ett
fängelse, med fjättrede hånda-. hungrigt och matet genrm gallerstängerna
av föraktfulla, obemhärtiga herrer över andre kontinenter. Det är
naturligt. att vi ställa oss frågan hur vi kunne hindralatt ett sådant
fängelse ”bygges kring *vss och att vi stängas inne i de+".

(TT f: Renter)

Från Washington meddeles 10/6: Militärutskottet item representanternas

hus har givit president Ro: sevelt befqgenhet att i nödfall låte. mobili—
sere natiunalgardet. Denna  mllmakt  gäller, iniill den tldpunkt då
kongressen åter samles. President Roosevelt äger Beck endast rätt att
låta nationalgardet tjänstgöra innanför Förenta staternss gränser eller i
de amerikanska 'besittningama. (UP fr  Washingk-n)
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J a sk fl” —  Från Chungking Wiid las:  Stora  eskadrtr av japanska bambplan ha utsatt

æggall. Chungkingför ett förödande luftangrepp, varvid omfattande nateriella
(UP fr Chungktn‘)skader anställdes.

x
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Brittiskt
bombaggzegg

i  Trondheim.

Tysk  krigs—

rapport  .

Brittiska flygninis ter-i et meddeler: "ll/6 ha flygplan ur brittiska
kustförsvaret med framgång angripit en fientlig flottstyrka  i  Trondheims

hamn.  Två fientliga kryssarc- och ett trampnrtfartyg träffades av
”camber. Våra flygplan mötte '.craftigt motstånd av fiendens  jaktplan  och
luftvärn- Två av våre. planm icke återvänt”. (TT fr Reuter)

Tyska krigsmuk‘ttnstiverk:.-rmn€.ndc meddeler: "Det store. slaget mellan
Kanalkusten oc'k Mouse pågår alltjämt för fullt. På högra flygeln och
i centem forts ';es utan 111i håll förföljandet av de slagna franske

arméen/ta, och mellan Reims (ch !,rgwmerna Eiga förbittrade men framgångs—
rike. strider rum. PF många ställen ha store. fientliga styrker avskurits
och omringats  ock-. gå sin "örintalse tillmötesc Till följd av de store.
förlust erna  i  =t11pad‘, lik: on  också  i finger och material av alla slag
mattas märk'bart fiendens motståndskraft.  Bomb— och störtbombplan ha åmyo
anfallit halmen  (><-h kajanläggriagama i Le Havre, förstört slussarna,

sänkt en jagar—e och skada": andra fartyg, däribland en jagare och två
transportfartyg på 10.000 ton, med träffar av tunga  bomb  er. Förutom
att den retirerende fienic—ns täta kolonner, transporter, truppanhcpningar
och batteriställningar belagts med bomber, har flygvapnet  också  lyckats
träffa och delvis förstöra tnlrlka broar över Marne och nedre Oise och
därigenom i  hög grad hindra fiendens åt3rtåg". (TT fr DNB)

 

  



Mussqlini
överb efälhavare  .

Denicfficiella franska kmmmmikén 11/6  e.:- meddeler bl.a.' "Under

dagene lopp har slagets häftighet ökats till det ytta'sta längs hela.

stridsfronten. Det är tydligt, att fienden söker fremtvinge ett avgörande.

Väster om Oise har han fördubblat sina ansträngningar att aim-gå Seine
mellan Rauen och Vernon. I skydd av rökridåer har han försökt kasta

pontoner över floden och 'ävenkrldn den med stridsvagnar. Våre. trapper

göra cupphörligt motanfall för att hålle tillbaka fienden".
(TT fr  Renter)

Från operationsområdet har ksmmg Vikten— Emanuel 11/6 riktat följande
proklamat ion till den italienske. bigsmkten: "I egenskap av chef för

alle stridskrafter till lands, till sjöss och i luften ital-Winder jag
sm för 25 år sedan till edra led och följer dämed mina känslor '..

och min dynastis traditioner. Komtmdot över trupperna vid alla fronter

överlänmar jag till regeringschefen, fascismens ledare och imperiets

förste marskalk. Min ‘76rsta tanke gäller arms-tar med djupaste kärlek

till fosterlandct 00": i den orubbligaste förtröstan till segern som vi
med det alliorade Tyskland nu gå mot nye svåra prövningar. Soldater
till lands, till sj'c'ss  och i luften, förenade med er som aldrig förr

år jeg säker på att ert mod ock; det italienska folkets fest erlani skår-lek
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Brittiska
mincriggg ;
Med elmv et .

Britti sk  flvg:
lcrksamhet  i
Afrika.

än en gång skall ge våra ärurika. vapen segern".
Mussolini har rikt-at fo‘ljande dagorder till den its-.Jierska årige—

makten: "I enlighrt mid konungens och kojsarens beslut övertager jig
från och med i Bag befälet över de på  alla fronter opererande styrkcrna.
Jag bekräftar,att  Italians  marskalk  Badoglio  utnämts till chef för
generalstaben. Jag bekräftar vidare, att under marskalk Badoglio stå
marskalk Greziani som  chef  för arméns generalstab, amiral Cavag'nari
som chef för mrinstaben och general Pricnlo san chef för flygstaben.
Från och med  i  dag skola  alla  vapen sch  alla.  Simen vara riktade mot
målet:  att vinna segern. ;eve konungen!" (TT fr DNB)

Brittiska aznimlite tet meddelade 11/6, att vissa cm'åden kring Italiens
kister är! farliga för sgöfarter. på grund av  miner.

(TT fr Reuter)

Officiant meddelas ]. Kairo: "Det brittiska flyget fdretog 11/6 bumb-
angrepp rut  fientliga  bo.;bjansavdnlningar på marken, bensizmederlag och
bomblager på itali mska militärflygplatær 1 östra Libyen och Italiauska
östafrika. De aerodzomor i östrc'. Libyan  so: angripits ärr de viktigaste
italienska flygbasu‘ scxn utgöra ett hot mot Egypten r‘ch västömen.  Flyg-
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Abessinska.
stvrkor or .:L-

seras .

Påven och
kriggt  .

Btittisk
re erin sdekla-
ration  sm

Italien.

plan  på marken förstärdes, eldsvådor anst älldes  och ett bensinförzud
settes i brand. I  Itelienska fstafrika angrepos flygplan  och hangarer

på aerodromer nå:-'a. Asmara". (TT fr Reuter)

Från Djibouti  meddele-m 11/6:  Bronx-na vid gränsen mellan aska Somali-
land ooh Abessinien ha. sprängts. Fitaorari Birru har utnämnts till be-
fälhavare  för de abessinska styrkorna i Keniaområdet under den  kcjserliga
labessinska flaggan. . (TT fr Reuter)

Inom  Vatikankretsar i Rom uppges,a'tt .påvestclen iakttar stor återhåll—
samhet gentemot Italiens inträde  i  kriget. Vatikanens  officielle.
tidning Osservatore Romanc publicerar de  officiella  tillkännagivandena
utan komentarer, (TT fr DNB)

I  stället för  Churchill avgav  major Attlee en deklaraticn i brittiska

underhuset 11/6. Vad beträsffar Italians  inträde i kriget förklaradé
Attlee:  "Sällan  har ett sådant  beslut  fattats med så föga. berättigande.
De brittiska. och frenska regeringarna ha trots ständiga förolämpningar

visat stort tålamod.  Mussolini motiverade  beslutet med ovärdiga och
materialistiska  skål i förhoppning att kunna göra vinster på demobatier—
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Dominions
i krig med
Italien.

nas "bekostned. lien Italien har redan fått litre. känna de allierades
sjömakt. 14 ital imska  fertyg ha uppbringats, 3 ha sänkts av de e.g.-na
besättrdngama. och 10 andre. ligga i alliemde hamnar".

(TT fr Reuter)

Nye. Zeelands premiärminister Fraser förklamde 11/6, att Nya Zeeland år

i krig med Italien sedan kl. 10.50, nyzeeländsk tid. Den kanadcnsiska
senaten har vid skyndsam behandling godkänt den av underhuset enhälligt
tillstyrkta. förklaringen att Yamada anser sig vara i krig med Italien.

' Sydafrikanske unionens chargé d'affaires i Rom har hos utrikesministcr

F sförluster .

Ciano på instruk'rion av sin rcgering anhÅllit om sitt  pass  och samtidigt
meddelat,stt denna fmmställning är att betrakte såsom en deklaration
att krigstillst ånd råder mellan Italien och Sydafrikanske unionen.

(Sv.D. fr London:

Brittiska amiralitetct teddelsr 11/6, att samanlagde. förlusterna av
allierat handelstonnnge till följd av fientlige. e.ktioner under denvecka
som slutade kl. 24 2/t uppgå till 78.715 ton. Av denna. totalsumm  för-
lorades 24.000 ton under operationerns vid Dunkerque, och dessa förluster
höra icke betraktes am handelstonnageförluster i vanlig mening. Den

brittiska handels ttan förlomde under perioden 11 fertyg på sammenlagt
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54.715 tan, de  allierade 4 fartyg på  17.915  ton och neutrala stater
3  fartyg på 7.925 ton, vilket samanlagt ger en tonnagesiffra på 80.551.

(frr fr Reuter)
x
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Tyska krigscaktcns över-kommando meddeler: ”Den nye operation, som 5/6

inleddes  mellan  Engelska  kanalen och trakten Söder om  Iaon, har lett
till full'ztändig framgång. Sedan  Weygand-zonen söder om Somme intagits
genombrötos den vikende  fienfiens linjer på flere. ställen, och Återstoden
av hans styrka kastades under mycket svåxa förluster över nedre Seine.

Rouen är sedan några dagar i tysk hand, och Seine har nedanför Paris

på flera etällen redan överskridits av våra trupper. L'ardväst om Paris
stå våra divisioner vid Oise 20 km. utanför Z‘arisoch utanför den på ömse
sidor om Senlis belägna ställningen som är avsedd att slqdda Paris.

Compiégnc och Villers —  Cottarets äro i vår hand. öster om Ourcq har
Marne uppnåtts på bred front med stora styrker. även de av våra arméer.
som 9/6 film/ogått till angrep:! mellan Oise - Aisnekanalen och Meuae, he
i hårda strider slagit dim-framför dem stående fienden och tvungit honom
till återtåg. Reims ha:- tagits, och i Champagne har Suippes överskridits.
Trots talrilla, delvis av pansarstyrkor understödda motanfall i Champagne

lyckades fransmänzen icke heller 11/6 stoppa vår framryclming. Under de
nya. Operational-na har fiend-; :1 utcm de svåraste blodiga förlust ur förlorat
ett stort antal fångar, vapt. och krigsmateriel av alla 51%. Hittills

har det icke varit  115-;  1'Lgt...ed någon ens rreliminär uppsknttning hårav-

Flyget, scm genom fcrtsatta i”.g'rip5.nden v‘a 'Wntligt bidragit till améns
stora framgånger sedan 5/6, gick 11/  S  åter framgångsrikt till argrepp
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mot hamnenläggningar  1  Le Havre och fientlige transportfartyg vid Kana-
lens västkust. Ea'rvid sänktes ett transportfartyg, och genom bombträffar

skadades tterligare 10 fax-fag. De fientliga flygplansförlusterna upp—
gingo 11 6 till samnnlagt 59 plan, av vilka 20 nedskötos i luftstrider
och 19 förintades av luftvämet, medan  resten förstördes på marken.
Desäutom nedskötos åter 3 observationsballonger. Tre egna. flygplan
sal-ams." (TT fr DNB)

' I  den franska kvällskommunikén 12/6 heter det: "Slaget är fartfarande
lika våldsemt på hela fronten. Fran havet till Oise har fienden ökat
sina ansträngxinger vid Seine mellan Rouen och Vernon för att utvidga

det brohuvud han lyckats  upprätta  på flodens sydside. Fienden har sånt
fram  rekognoscernngsdetachement på norra Seinestranden i riktning mot
Caudebee. Vid nedre Oise ha tyskarna. fått känning med våra trupper i
trakten av Persen-Beaumont. I när-heten av Chåteau-Thierry vid Mame
ha stora fientlige styrker, som kommit norrifrån lyckats överföra av-
delningar till flodens södra stmnd. I Reimsområdet har fienden kastat

in nya stridsvagnsavdelningar och motoriserade trupper i stridan. Inför
dette. anfall ha våra divisionefr vikit tillbaka mot Reimsbergét fot fo'r

fot under förbittrad strid och i god ordning. Några av våra flygeskad—
rar ha under dagens lopp varit i  eld-  '1 fem omgårgar." (TT fr Reuter)
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Churchill  hes
Rexhaud  .

Den ;:ögsb,
italienska kri s-

' kormunikén.

Brittiska infometionsminist erie't meddelar: Churchill hade ll—ec'n 12
juni, åtföljd  av Eden och-ehefen för imperiets generalstab general Dill,
överläggringar i Frankrike med Reymud, Pétain och Weygand. Fullständig
överenskommelsenåddcs om Vilka. åtg'ärder som höra. vidtas för att möta
krigslägets utveckling. (TT fr Reuter)

Italienska krigsmaktens kpxmmmiké nr  1  lyder: "Natten  till  11 juni hade
land—, sjö- och flygstyrkorna helt  intagit  de i förväg planerade  still-
ningarna. Bombplan  tillhörande det italienska flygvapnet fo'r etogo, åt-
följda  av  jaktplansstyrkor, i dag-gryningen och vid solnedgången 11/6
häftiga bombardemeng av milit'äxa anläggningar på Malta med tydliæ resul—
tat och återvände därefter oskadda till sins. respektive baser. Samtidigt
ha andra flyg-plan företagit spaningsygningar över Nordafrikas hamnar
och territorium. Vid  Cy-renaicas gäns  försökte brittiska  flygplan flyg-a
in, men  slogts  tillbaka, varvid 2 fientlige  flyg'plan  nedskötas".

(TT fr Stefani)
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Teleæ-m æh Italienske kronprinsen Umberto :a—* i. kgänskap av chef för den italienäxa
tigger—der från västamén sänt ett taleg'rem till )'.ussolini, it;1iensi<aharms överbefäl-
kran  rina Umberto-havare- I telegramet uttryclier }:;-mprinsen sin 'c’rvertygelae om en

italiensk sager. Mussolini hir "Jes-farm: hälsningen  med en önskan och
förhoppning om Italians saga-.

Kronprinsen har  i  egenskap av inspelctör för  infanteriet  12/ 6 utfärdat
följanie dagorder: "Italic.” ska. iyfmterister!  Den hög-tidlige  tin-men
har slagit. Med ombblig fartrbLteu och med tidigare måltemodiga

tinmfer för ögonen  marschera ni mct det  imperiella  Italias ma säkm
och  segerrika  framtid. Fusterlandet z'änta: sig ännu mera glänsande
segrar av er djärvhct och uthå] lighct. Leve Italien, konungen och
Mussolini". (UP fr Rom)

Evt—en hater Från K&irn meddelas: Egyptiäca "Ja.: lamentct har  12/6 gødkänt regeringens

med Italien. förslag att avbryta de  diplomati ska. förbirielserna med  Italian. Därmed
har förbindelserna evt-units. I (11 resolutinn uppmsnade parlamentet den
emtiska  regeringen  ett " ;p demokrafierna all hjälp i kampen för
frihet och xii-Wise". (UP fr Kairo)
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S (13e deltar
i krgg' et.

Polska ubåten

"Orzel" förlorad.

Rumäniens 01 'a.

Den första sydafrikar: ka z'riatvtoumunikén publicerades  12/6.  Kom'nunikén
meddelar'bl.a.: Tuxga bombfilan 17‘ (lot sydafrikanske. flygvapnet  anf'o'llo

11/6 mil-hare mål i Ab: amen.  Cz-zfzttandc staaer förnrsakades på an-
läggningar, vågar och materiel, (TT fr Reuter?

 

Genom brittiskn amimlitetets förmedling meddeler polska marin—staben
i London  12/6, att den polske. ubåten "Orzel'är kraftigt försenad efter

en patrullfärd och att den måste anses ha gått förlarad.
(TT fr Reuter)

Från Bukarest meddeler. "J./5; Italiana intr-åå: i kriget Irm— medfört
svåra problem för den mm:—.exe olj eindustu-in. Franske och  mgelska
storkonsumenter av  olja  he.telegraferat til] Ilerumänska. oljebolag en, att
oljeutskeppningarna til.s ,",iar'. skola  instäl as, men att detta icke
betyder, att de vilja ann—L :1": kmtr-aI-zten. I: nan Italien gick med i
kriget gick cirka hållften av den rumå't'xska olj eproduktionen genom Medel-
havet. Rumänien föz'fwgar över ett så. stor”. antal tankvagmr att cirka
200.000 ton  olja  vag-j.;- mfmai Emine. t-anspcrtems pr järnväg. Den olje-
leaning scm går från d? stcra rum‘mska olj efälten till Donau kan maximlt
transporterb 150.000 con 011:8. i månaden. Sålunda kunna Italien sch Tysk—

land. utan att behöve. använda egna tmkvcgna :.ånatligcn bli försedda med
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Västmaktema.

Fördra Thailand—
J apen .

  35mm. år:; alja. Tr j” mig eller pr Do. autranspcrtero  Turkiet  har
avslutat er. övercnskommelsc med Ru ien om leverans av 200.000 ton  olja.
val-av 2‘ OOO 'e r " :. w M.:-and.:- mama, och resten skall
följa under de når?—1541

   

  

(UP .C‘r Bukarest)

Brittiska understatsekeruareraren Butler har meddelat, ett Thailand 12/6
undertecknai; en noreg-gress; 1; lala: med Stulgritami en och Frankrike.
Butler be-hecknade det’ra såsom en gynnsam faktor för  bevarandet  av stabili—
teten  i  syd'ds‘tra Asignn (TT fr Reuter)

 

Från Tvkyo meddele.” Japan och Thailand undertecknede 12/6 ett f'o'rdrag,

vilket, ehw‘u  betcc‘mirgutl zlonaggressions‘rraktat icke godkänts, företer
stom likheter med en sag-m. Ifuvudpurflctema i  fördraget år:: 1) Respekt
för varandras territorier ouh försäkmn om vänskapliga f'c‘xrbindelser5
2) Injorma Lion och konsui'. "Hun om  problem  av gemensamt intresse, 5)
Löfte att ingenåera Farten s’iall hjälpa den andres fiender. Fördraget
har en giltighetslzid av 5 åL. (forts.)
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Thailand  heie färeshgit an nomggressionspakt, men Japan föredrog ett
f'c'r  drag om Vänsk”plig" samarbete. Tidningen Asahi Shimbmn säger, att för-

draget är base på Japans politik, som går ut på. att någen inblandning
icke skall ske i det europeiske kriget, att  främja vänskavgen mellan

staterna i FJäJ—rn'xösuern "-(h ett stärkande av freden i  östasien. Det

förklaras, att Japan betrekta+ en ncnaggressionspakt sås:.m olämplig
"mot bakgrunden av 5931 scnmte tidens  exempel".  (Tinas, fr Tokyo)

  

En representant for jamytsk'uutrikesdepartementet meddelar 12/6, att ett
avtal  kermit til"; stand roi-93% de mellan Japan och Storbritannia cav—
gjorda  fråga-na .1ent3i Det nu ingångna avtalet rör spörsmålen om
polisen  i k'JnnJCSfJ arten? silverförråden och valutefrågan.

(TT fr Renter)

 

Den amerikanske fdcgförenings'jedaren Green har hållit ett anförande i

Indianapolis 12/6. Inn  yttrade  bl.a.: "Vi ford—”za.j att Förenta staterna
ger all den hjälp till de el.l.icrade som är möjlig  utan  att vi försvega

vår egen ställningn Vi. krava. ett krigsmateriel sändes till västmekterna,

även om dessa icke eru i stånd att Lim-1.3 betalning omedelbart".
Green uttalade videre, mt alle. amerikanska arbetare på grund av den

nuvamnde situati',ne‘_1}:,u':ma att uninka strejker.
(U? fr Indianapolis) 3
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Sov 'ets
EEmamäaadör.

Ambassadörer
i  Mew.

Från Rom mefidelas- So f.)= i:.tjy'skeombas' qad'c. rel; i  Rom  Nikolaus  Gorelkin
anlär-de 1'5: '6 till Row, 6 månaderefter det han aterväude tillMoskva
utan att ge någon mo tivering för sin alresa.

(UP fr Rom)

Italiemf‘iz ambassadören Rossi anlände 12/6 ti 11 Mask-73.1{0rt fb'rut

hade Stoz'britatmiene och Traller—ikea mfutnämmla mesadörex, Cripps och
Laboane, anlänt 0.13,. (TT fr DNB) 

 

I
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Demobiliserinj Från Tromso meddelas 13/6: Förhandlingarna mellan det tyska och det nor-
i Nordnorge. ska överkommundot om nedläggandet av vapnen i Nordnorge ha avslutats.

De nordnorska avdelningarna demobiliseras  snabbast  möjligt, och  alla  som
icke äro yrkesmilitärer sändas hem. För yrkesmilitärerna gälla  särskilda
bestämmelser. Trakterna norr om Harstad ha ännu icke  besatts av tyskarna.

(TT fr NTB)

Tysk oversikt 1 en översikt över de militära operationerna i Norge tillkännager tyska
ang. Norgekrlget.högkvarteret följande förlustsiffror för fienden och de egna stridskraf—

terma:  Den tyska flottan tillfogade de  brittiska  och franska flottorna
fdljande förluster: l hangarfartyg, l kryssare, 10 jagare, l ubåtsjaga-
re, 19 ubåtar, tillsammans 65.000 ton; vidare l transportfartyg och 1 tank-
fartyg om tillsammant 29.100 bruttoregisterton. Ytterligare förintndes
ll norska krigsfartvg; 2 kustpansarskepp, 3 jagare,  7 minläggare, 2  min—
svepare, lb torpedbåtar och några ubåtar  samt  flera  mindre fartyg ha
fallit  i våra händer. Det tysku flyget har förintat 67 fientliga far-
tyg,  bortsett  från dem som funnes ombord på de  brittiska hangarfar-
tyg som sänktes i Ofotenfjorden 25/5 och  i  Nordsjön 8/6, vidare  28
krigs- och hjälpfartyg om ungefär 90.000 ton och 71 handelsfartyg genom
bombträffar. De tyska armédivisionerna ha utom sina framgångar mot de
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Hitler tacknr

Nor‘eErupperna.

frnnskn  och engelska styrkcrne söndersprängt, tillfångotagit, tvingat
till  kapitulation eller kastet över svenska gränsen  6  norska divisionerl

Den tyskaförsvarsmaktons förluster utgöra i stupade: 1.317officerure,
underofficerare och moniga; i sårede: 1.60h; seknadc (under sjötransport

eller på  annat  sätt):  2.575. Flottunhar förlornt  3  kryssare, 10 jegere,
l  torpedbflt, 6  ubåter och omkring 15 mindre krigs- och hjälpfartyg,
Flyget har förlorat 90 flygplan  i strid med fienden och genom nödlendning

på havet. 27 flygplan ha skndnts vid nödlundning till lands och genom
fientligaangrepp på marken. (TT fr DNB)

mikskaneler Hitler har till de soldater som deltogo i det norska fälttåget
utfärdut en dogorder, vari han uttaler sitt tack och  arkfinnande till de

tyske befälhavurna i Norge, gcnerallöjtnont von Folkcnhorst för  armén,
genornlamirnl Saalwäehter för flottan och generalövcrste Milch för flyg-
vapnet samt till de tyska soldaterno. (TT fr DNB)
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315k krigs-
mppor  .  ,

Tyska  krigsmaktens  'o'verkommmdo meddeler: "De v1d kusten invjd St.. Valéry
inneslutna fransk -engelsks truppernas försök  att undkomma över hevet ha
misslyckats. 'Gruppen har kapitulerat, wax-igenom över 26.000 fån-gar,
varibland 5 franske och en engelsk general, samt eöverskådliga. mängder
byte föllc i tyskernes hinder.  Vårt artilleri tvingade gemm flere. tråffax
en funnsted trunsportånære att Vanda. när den försökte gå til].havs.
Ytterligare ett fartyg  exploderade  2.5.1- det utsettes för eld av tyske
panservärnekannner. Rings hela.  angreppsfronten äro  opemtionerna stadéa

i smbbt framåtslu-idande. Marne bar på flere s1ä11en överskridits under
strid.  I Champagne ha våra divisimer under förföljandet tagit Chålons
moh passerat slagfälten från år 1915. Också mellan Argonnernn och Meuse

ha terrängvinster gjnrts. mligt hittills fdreliggande provisozlska
uppglfter  utgör antalet tillfångatagn sedan 5/6, då de nya 'perati‘mma
inleddes, över 100.000. även fiendens f'drluater i krigsmateriel äro
ansenliga. '  Enbart vid de två arméerna pl Västra flygeln kunde Ever 200
fientlige stridsvagnar förstöras eller erövras nom samarbete mellan
alle vapenslag- Vid Le Havre nedskötea 20 f‘ lige spärrballmger—
iendena samanlagda förlueter i luften uppging: till 19 flygpien-

4 egna flygplan sal—mas". (TT fr LNB)
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Fransk krigs-
rapport.

Bri ttisk styrka
inringa.

 

Den franska kv'tillskommunikén 13/6 meddelade:  "På ömse iidør om Paris till-
tar slaget i häftighet. Väster om huwdstaden ha nya styrker gått till
anfall söder om Rouen. Motoriserade tax-upper och pansarkolonner tr'a'ngde
fram vid brohuvudena i Louviers, Les Andelys och  Vernon  i riktning mot
Pacy-sur-Eure och Evreux. Norr om  Paris  ha åtminstone 12 diviIioner gått
til).angrepp mellan Senlis och Betz. öster om huvudstaden var striden
våldsanunere än föregående dag. Pansardivisioner ha övergått Marne från
Chåceau—Thierry till  Dor-mans i riktning mot Montmirail, medan andra divi-
sioner som gå fram b'ster om Reims rycka fram i riktning mot Chålons-sur-
Mame. De fientlige styrker som kastats in i striden mellan havet och
Meuse uppskattas till 100 divisioner. Truts underlägsenhet i antal fort-
s'n'tte våra arméer striden på ett utomordentligt sätt." (TT fr Reuter)

Brittiska krigsministeriet meddeler  15/6:  "En av våre. divisioner, som
opererade med sin vänstra flygel på Normandies nordkust, hade fått sine
förbindelser avskuma av tyske styrker, som genombrutit linjen längre
s‘o‘derut. En del av denne division tillsammans med andre allierade styr-
kor hade till slut omringats av överlägsna fientliga styrkar. Försöken
att evakuere dessa trupper över havet kröntes endast delvis med framgång
och man fmktar. att en del av tmppema hgits till fånga. Återstoden
nv denna division har inlastats på fartyg och åter landsatte i Frankrike."
De tillfångutagnu engelska soldaterna utgjorde 6.000 man. (TT fr Reuter)
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Paris  äppen
stad.

 

Brittiskt löfte
1: ill Frankrike  .

Amerikanska  Yr'nikesöepaa-tementei meddeler .15/6, att Parent statemas

ambassadör i  Frankrike på. "begår-an av franske regeringen 1 rrätta-L
tyskerne. ;m att  Paris  är en öppen  stad,  från villa—7.1 alle militär—a si'-Tv

kor dragits tillbaka.

Officiellt meddehs TLZ/6 : Paris: att  Paris  icke  skall  få:-svares.
Detta bet./der, ett framför-fen SIV—.". stride n'rr och Söder ,:n Paris-

(TT fr- Panter)

Brittiska  regel-inger. tillställde 13/6 franaka teger—ingen en skri-Ielse,

vari den hylla.:- de franske arméernas hjältemod. och  ståndaktighcit l  atria-3n
Inc-t den :erh'drda. mneriska överlägsenhe ten. I skrivelsen undæstrjkes,
att Strr'britrzien komme:- att fortsätta sänæ största möjliga hjälp  si':
att landet är  beslutet  att  in-tsätta  striden  — kosta vad det kusta vill—
i Frankrike, på de engelska "da:-ne., på haven sch  i  luften, överallt dit
den  förflyttas;  med utnyttende av de ytte-sta resa-serm- Det heter
till slut i  sitrivelsen: "Vi sk la  icke  uppge striden förrän Erankzike
åter tryggats i  hela .: "maturing '.ch de  förslavade  1ä;;dennabefriats.
Vi är: säkra på att de stund skall komm.  Den kommer  kanhäudn.
fortere än vi ha. rätt an", 1,5 ; oss  i ntwarande ögnnblick."

(Tl‘ fr Reuter)
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R ud väd'u

till Roca evelt.

Konseljpresidcnt Reyna-d ha- tillst ällt president Roosevelt följande

meddelande; som  15/6  cffentliggjordæi tidningarna: "Herr president.
Jag vill först tanka Cr för den frikostiga hjälp sx-m ni beslutat lämna
oss i fråga cm flygplax 'ch annan krigsmateriel. Sedan 6 dagar ch
6  nätter strida våra divisioner utan en times uppehåll mot en fiende
som förfogar över f’orkrossande överlägsenhet i fråga om materiel.

Fienden står i dag nästan utanför Paris  '  pox-tar.  Vi skola stride. non-
om Paris, och vi skola fortsätfa att stride. Söder un Paris. Vi skau
dra oss tillbaka till en av våra rrovinser, och om vi jages "bort dit—ifrå]
kom vi att hege oss till Nordafrika "ch vid behcv  till våra besittnirgzr.

i Amerika. En del av regerirgon har redan lämnat Paris. Själv berede?

jeg mig på ett fare till frontcn  .  Dette. sker för att intensifie-e
striden med all den kraft vi förfoga över och icke för att över-ge den.
Jag vågar “mane; ett ni, herr pzesident, måtte förklara allt detta

för ert folk, för alla Förentd statemas medborgare genom att säga dem,

att vi är beredda att offra 'Se i den strid som v1 utkämpa för alla fria

min. När jeg talar till er, har en amun diktatur angripit Frarflzrike i
ryggen. En ny grins iir hrtad. Ett sjökrig kummer att börja. Ni har på

ett stersint sätt besvarat den appell som jag för några dagar sedan
riktade till er över Atlanten. I dag 10/6  1940  har jeg plikten att av

er begära mr hjälp, större {m tLdigare- Samtidig-t som ni kommer att
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lämna Amerika—u man och kvinnor en red gör—else för detta läge besvär jeg
er ett förklara offentligt; att För, stat., Gimli; ge de al lia—ode maraliskt
och materielle stöd med alle medel utom avsändandet av en expeditihskårs
Jag ‘nesv'q'r er att göra detta innan det är för sent, Jag vet, 1m:
allvar-lig en rig—flik handling är. Detta innebä'r, att den icke får komma
för sent° Ni har själv sagt oss det 5/10 1937. Jag ”ir tvungcn —— och
det äro vi alla —— att se fakta  i  ögonen, Freden, friheten och säker-
heten for 90% av världens befolkning ha setts  i  fara a—r de 10% som huta.
att slå. sönder all ordning och alle internationella lagar, Men de 90%
som önska leva ;". fred under rättens regim och  i  overensotämmelse med
moreliska principer s-:n varit allmänt godtagna under sekler söka och måste
finna. ett medel att göra sin vilja gällandep immen har no slagit för
dessa 90% av världens medborgere att reagere. urt den dödsfara. som hatar
oss alla, «Ta/g hyser förtroerde till det amerikanska folkets solidaritet
i denne strid på liv och död som de allierade utkämpa för sin egen, men
också för den amerikt'nek'l demokratiens räddning". (TT fr Paris)
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Tal av R d. Konseljpresident Reynaud höll  13/6  ett tal i radio, vari han bl.a. yttradez

"Under de nlyckor som övergå fæsterlsndet vill jeg för världen vittna rm
den Iranske. arméns hjältemnd. Jag har sett dem mitt i stridens vimmel,

dessa män som icke sovit på. fem dager och Vilka är: uttröttade av mrscher

och strider. Dessa män, Vilka fienden trodde sig ha. hrutit ned, tvivla
icke på den slutliga ute-Engen av kriget, icke heller på fest de:—landets

öde. Hjältemodet hos de arméer som stredo vid Dunkerque har överträffats

i det slag som nu rosar från havet till Argonne. Alla frie män måste
rm veta, att ögonblicket är inne att förhirdra att Hitler lyckas med sin

plan. Den franske armén är "blott förtruppen för de frie. männen i världen.
Vi ha tillfogat fienden stora förluster och kraftigt rubbat hans moral.

Frankrike har nu rätt att Winds sig till andra demokratier. Det har rätt
att säga till den: 'Nu är det er tur' .  Jag har vid flere tillfällen
bett R-"osevelt att "bring-a de allierade hjälp ands till den gräns Förenta
statenes lcgar  wedge. I  kväll riktar jeg den siste appellen till honom.
Det är icke läns-re tid till halvmesyrer. Det gäller nu själva Frankrikes
liv. Striden tilltar i häi'tighet för varje deg, men icke desto mindre

hysa vi ökat hopp om en gemensam seger för demokratin. Vi kunna hoppas,
att den dag är nära då det onchs makter skola besegrss. Under den svåra

prövningen skola vi visa oss värdiga våra traditiner i det förflutnn.
Vårt folk har upplevt talrike. hårde tider, men vi ha alltid klarat oss
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F..—ire färblir
neutral t.

EEE—n 'icke
"krigförande" .

_S_chweiz isk

Plates—t i
_Lond —" n .

igenom dem. Vad som än hinder de kommende  dagnma skola frammännen
veta  att uthärda det, Må de vara värdiga landets historia, må de vara

fulle. av förtröstan! Må de vara som bröda! Fosterlandet år sårat, men
upprättelsens dag skall komma". (TT fr Reuter)

Eires minister 1 Rom  överlänmade  6/6 en not  till  utrikesministerCiano,

vari meddelades, att irländska regel-ingen komme att  hålla fast  vid sin
strikt neutrala hållning, för den  händelse italienska  regeringen kommer
att överge sin ställning såsom icke krigförande och inträda i kriget.

(TT fr Stefani)

Offieiellt meddelas  15/6 :1Madrid, att spanska regeri'ngal beslutat  upp-

träda såsan  "icke krigförande" under det europeiske. kriget.
(TT fr Reuter)

Schweiziaka utrikesdepartementet meddelar  13/6:  Schweiziske minist am i
London bar fått i uppdrag att hos brittiska regeringen inlägga pr;test
mot att bomber faults  i Rene’b och Genéve samt framställa anspråk på
skadeersättning. (TT fr Bern)
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\Tls’fjgrkiskt
.hifliliéV’J—al-

Från Kairo meddeles:
Egyptiske minister-presidenten Aly Maker pascha  bar i ett tal 15/ 6 för—
klarat, att Egypten med  spänt intresse emotser  de närmaste krigshändel-
Se:-na i Medelkav et, men att  landet  endast kommer att  inta  "en  defensiv
banning".  "Regeringen har  emeller tid bes lutat- att reagera aktivt, om
blott en enda  hazrlsbredd  egyptisk mark  blir  belagd med bomber. Om
något sådant inträffar, förklarar Egyptem amedelbart krig".  Sammanlagt
ha nu  inemot 2.000 italienare häktats i Egypten, och man bar  även tagit
i  fängsligt  förvar  en mängd egyptiska medborgare, vilka misstänkas för
att ha bedrivit  statsfientlig verksamhet. I  de  största  städerna, t.ex.
Kairn, Alexandria cch Port Said, är man i  full  färd med att evakuera

civilbefolkningen— Hela Egy’pten är må'rrklagt. (UP fr Kairo)

Från Befl in meddelas: En tysk-turkis): överenskommelse om ett vamut'byte,
vars  omfång belöper  sig till 21 milj. tut-Riska pund har 15/6 träffats  i
Ankara. (DN fr Berlin)
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Från 30.12119 meddelus13/69,
Litauiska inrilcesminist em general Skucas haz- avgått. Hans post skall
tillsvidare övertagas av konseljpresidenten;  Anledningen  till general

Skucas’ demission  äro klagomålen från  Mwskva  över intermezzon mellan
litauiske. medborgare r:ch medlemmar av den sovjetryska  garniscnen i

Litauen, och  inrikesministerns avgång hade av M-‘rsk'va uppställts som
villkor  för ett- fortsättande av de walk—litauiske. fb'rhandlingarna.

(TT fr  DNB)

Brittiska—«-.h franska ambassadema i Washing-ton meddela 15/6, att
navicerts hädenefter  icke komma att medgivas för laster till Italien,
Schweiz, Ungern, Jugoslavien, Grekland, Bulgarian, Rumänien  och  'I'tu-kiet.
Redan utfärdade navlcerts till cvannämnda lander  annullemao

(TT fr Reuter) x
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TKS—k. £11.39:
Tabbert —*  ....—

/

överbefälhavaren för tvska armén generalöverste von Brauchitsch har
Ncgåetraogemamtsänt en dagrrder till de delar ur  tyä—m amén ssm insatts i Norge.

I dag rdern framhålles så:-skiltde prestationer som utförts av bergs—
'trupperna från österrike under de  2  månader långa stridema i Nordnorge.
Generalfälttarskalk Göring har riktat endagorder till flygvapnet, vari

har. fackar flygarna för deras insatser  i Norge. I order-n heter det bl.a.:
3e  bomb  från vårt flygvapen mot brittiska fartyg vid de norska

. .  r‘rrzavar ett slag m't de plutokratiäsa  krigshetsatnas  vid Themsen
förmenta herravälde över haven". Storm: iral Raeder har med anledning
av avslutandet av de militär-a. ”-peratimema i ne utfärdat en degorder

till f7. ttm, "::.ri han understryker dess  utomordentliga samarbete med

övriga vapenslagr I crdern förklaras, att fiwttan genom sitt besättande
av de nr.:—ska huvudstödjeptmkterm över huvud taget möj liggjort och damned
skapa-tgrind-rale; för arméns ”:ch flygvamets operati-tner.

(TT fr DNB)

v

   

Tyska krigsmaktens överkommandc meddelar 14/6: "Andra avsnittet av det
stora fälttåget i v'a'ster har segerrikt slutförts. Den franske nordfronten'a
motståndsk-raft har bratit  samman. Seine her nedanfiir Paris övergåtts på
bred  front.  Le Havre har tag-its. På. hela fronten från Paris till
Maginoblinjen vid Sedan är fienden i full retxfitt. På flera sfiillenha
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Nxa  brittiska
trap-er till
Frankrike.

Dominions

stöd ‘a Frankrike.

våra panam— och notoriscra le  divisi-mer  s"! 2151+.igenom och gått 11 de
retiremnie tappet—aa. Pi siden stäljen flydd; fienden, hulämmmde
hela  sin materiel. Irjrmtez'idivisione: ha genombz'utit sig/disställningeä
vid Paris. De fientlig-a stridskrafterna räckte icke längre till att
slqdda den franska huvudutaden. Våra veger,—ul"; trapper hålle. sedan

f'c'rmiddagen  14/6 på att zmscherain i Paz=s' . (TT fr DNB)

Från en hamn på engelsl'a. syr'fmsten mediel'.s11/6:  Fartyg efter i'artyg
har under de seneste chasm uwitf :rm hmmm för att överföm en ny

brittisk expeditianskår ti 11 Frznlcriizm hang. av soldatema i denna. kår
vore med am fasornn vid D'ækerzua. Andra.reluzzvte):l gå till striden för

första gången. Alla äro rilzligt utrustade noi ny m,“ teriel.
(TT fr Router)

Premiärminister Mackenzie  Kin': förklamde ?4/6 i ett tal  i  kemdonsism
underhuset bl.a.: "Jag tror wig ku.ma säga den franske konseljpresidenten,

att hele. den amerikanskz kuntiLentens res-Lave? skola. stå på de allierades
sida." Han uppläste briffiska. reg rinrcns :krivelse till 49721323 regcrlngen
med löfte om störste. möjllga hjälp (se "87:5) .,ch yttrade:  "'Varje ord
häri uttrycker det  kz‘nadensisku folkets ‘r'r‘nslor, vilja och beslutsamhet".
I kanadensiska :egeringens rum h; Mar—kmzie King,sånt följande telegram
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til]. konseljpresiden‘: Reynaui; "Ramada. fbi-binder sig gentemot Frankrike,
liksm det förblmdit sig centemt Storbritannia, att oryggligt ge all mp
intill ytters’ta  gränSm för sin förvzågz och sina resurser. Ni kunna
vara förvissade nm att Søramerika.»:‘oLk kl *.rt inse vad  stunden  kräver.
Jag hyser tillit till ant lenna kantinents hela materielle och ekonomiska
kraft skall smspänms utan dröjsmål. Som aldrig förr ha de fna folken
i världen inspirerats av Frcmkrikes .‘fferanda och hängivenhet'.
Sydafrikas  premarminister general Smuts har 14/6 sånt fra:.ska

regeringen ett telegram, vari det heter: "Sydafrikanema ha alltid varit
red» att stride: ånde til]. slutt-t för frih—"fms ink.  I  det ögr-nblick då
det frmka folket reser sig ti 1, der. atter-sta sin—iden för denna sak
utfäer sig det sydafrikanske folket att med fasthet stå vid dess sida
och göra allt vad det kan för att Britta dess bä: in".

Australians premiéminieter L'enzies, har 14/6 tillställt konseljpresidmt
Rey'naud ett telegram, vari  ban uttaler sin mslutning till brittiskn

regeringens  skrivelse cch för-sikrar Frrnkrike or. allt stb‘d  från Austmliens
sida. ('I'I' &— Reuter)
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Brittidc ra ort

från Hedelhavet.

Ita  lienska.
to förluster .

S im besätter

Tam—ng .

I  en 14/6 i Kairo utsiind brittisk flat Lkonnmmikéheter det:  "Den
allierade flattens  enhetzr  ha. varit ti Ll  sjöss 'inia sedan  krige-:sbörjan
0d: utfört minsvepnirgsvperaziehx i  Medelhavet  för att skydda sjöfarten
och förstöra fientliga  fa: tyg. D:. torde vid  dessa  operatinner icke ha

mött  något fientlig-t fartyg. D' i'bali,nske. fru—1:33, som enligt flyg-

komxmmikén blivit tråffade, "irc9.0CO—tons  kryssa-ren "San  Gi'-rgin" och
två ubåten-.  Alla  fart/g råkad.  i or'zr 1. En fientlig ubåt har :Lngripits
med fringing av floztstrif's'r—Iterna, E'Ut flertal miner, varm! några
utanför egyptiska kuster. ha. ‘Srstu'rts' (TI' fr Reuter)

I Landon meddeles14/6, m: itellenskaraw-g på. satmnlagt2;O.855 tm
tagits av de  alliexaia eller  sirkts av D italiensk-& besättningar.
Italienskn farcyg pa samap‘agt 90.000 ton befinne sig i fnrvattnen lcring
England. (TT fr Reuter)

Officiant meddeles i Madrid: "För att trygga Tangerzonens och staden

Tansem neutmlitet har  spenska  regn-ringenbeslutat att pr‘vvisoriskt
åtaga sig övervaknixgsn polis— och  gäkerhetstjönstea  i den internationellt;
tonen. I detta  syfte anlfe'nfh mrovkanska trapper 14/6 till Tanger. Livet

går sin  gilla gång i cmrådet". (TT fr  Reutér)
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Generaler ut-

nämnas i Sov'et.

USA:s  för-svar.

tt USA
s  lafiskegn.

uggmanä.

Sedan 5/6 ha Mosk'ratidringmua. dagligcn -ffentliggjort list'wrpå generals-

och amiralsutnämnlngar i armén e*h flo-wai.  1.4/6  :-ff'-:nt1iggjordes de
sista name:-A. Sammenlagt hz. utnänmns  1.056  gener—alex ”ch amiraler från

generalmajor och mnfer'. '11 ;". upråt. På amén æh flygvapnet  komma
948 generaler ra. p.. m ttar,  .LCB  am aler. (TT fr DNB)

Vid presskcnferens lå,/( zeddeladc president Roosevelt, att ett utskott på

åtte. medlemmar för landet.; försvur skall Lil  ”.as.  Legen om armé-anslag på
1.498 milj. dollar har erlzållit presidentens underskrift.

(TT fr Reuter)

Förenta. staternas nyaste ::1 gskepp, "North Carolina", på  55.000  ton,

sjösattes  13/6 1  Br10klyn. (TT fr Reuter)

Från Tokyo meddeles, att -u av Jar—ax kantrollemde Nankingregeringen

offentliggj  ort en deklar—nion, var)". de eurepeisk'x krigförandc makterna.
uppmanas  att irak—,å boat sir!: nr '.itära och I: tina styrker från Kina för

att för-hirdra intermezzon- (TT fr Reuter)
x
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Litauen r—c kuerg ras Officiant medcelzsz Kaunas: "14/6 kl. 23 lokal tid överlämnade utrikes—
av TESSEI'DE. kxuzassuie 3.1 lot v till den litauiske 'n :r-kesmnistem Urbtys :L Moskva

ett ultimatum, vcu—i kräves att följzmde 5  fordringar skola ha uppiyllts

före 15/6  kl. 10 f.!n. Muskvatid: l) Inrikesminister Skucas och chefen
för statss'x'c'jsdepztementet Povelaitis skola.  omedelbart stillas inför
domstol  såsom  direkt skyldiga till de provokatoriska handlingar-na. mot
de sovjetryslca gamisonem i Litauen. 2) I Litauen skall ofördröjligen
bildas en regs-sing, som kan sch vill garanter—a, att det mellan Sovjet-

uniunen och Litauen :wslutade ömsesidiga biståndsavtaletgenomföres, och
som  healuttmt  kan bl ]" herre över motståndarnn till detta  fördrag.
3) Litzuen skall omedellart trygge. fritt gen: stag av sovjetryaka  trapper
till ("e vil:+ ig..-3.30 ser sr: i  sådan  omfattning att säkerhet vinnes för att
fördrag' , penomförw  c'rh att provxkatm'isk verksamhet :: 1:sovjettruppenla
1 Wit“. -—).+ .  + .r 1,5;— . ~3- "Ss‘Ijetr egax-z' ngen :).—”ae:- uppfyllandot av dessa

krav for. et": element'a'rt 'r“ llkor, utan vilket den ömsesidig'a. litauisk-
ryeka bihmmm...)” inke årliqt och sametsgmnt kan genomf‘oras.  Sovjet—

ryska regcr'mgen avvzz'. «far svar Irån li+au1<flraregeringen fram till 15/6 kl.
10 38... Om f*x "var icke föreligger då betrak’casdetta. som ett avslag
på de  ovannämzåa ryska kraven.‘

Efter mottlgzmdet av dett: ultimatum sammanträdde litauiska ruger-ingen
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omedelbart tzll e
Härvid beslöts at.
kranseljpresirlentN

gav general Ras”; . < i L

tt se m:.nfräde under ordförandeskap av presidenten.
+  acceprern alla sovjetryska regeringens krav. Den av

y: leila regeringen trådde tillbaka, och  presidenten
andr-ag att bilda den nye. ngel-ingen. General

Eastikis anla-ide nå?: sr.-ål ro:—handi— ingcu: om regeringsbildningm.  -
Under tide!: f' klarade em llertid utrikeslcommisszrie Molotr—v för litauiske
uinis'ter:  *" Moskva, at'c general Rastikis icke ansåg: som persona grata

av sqvjb er.; och att det var röd—fändigt att träda i för—

handlingw med sovjetrys'ga regeringen bet'äffande konseljpresidentens
ooh de  anh-a  man nel-sonar, Omedelbart ertet—åt anlände från
utrikcsm Per 1.  ,  lien—ie. telegram: 7Utrikeskommissarie Molotov har
uppställt J ol jazlde Lzav “4: dan litauiska regeringen—z 1) den sovjetryskn
armen öVeISkr'LdET ..15/6  ' l., v4 (E'-kal tid) den litauiska gänsen på
följanda punkter: ' "  3.155 31 ' eniki, Druskeninkeliai och Dukstas;

2) de sov.]enr ' °. frjppPl'IA skola ' ':t besätm städe'rna. Vilma, Kaunas,
Siauli-ai, ‘w evt-z]; och  Raseiniai; 3) överenskommelse nm övriga orter
om '  1 ' L3." ‘  7". *;räffas mellanåcn sovjetryska generalen Pavlov
och l ' Hører. 'Iitlf-«uskas. Dessa.båda. sammanträffa i  dag
kla 19 på steig”— czzw Gllgagcjo. För att undvilu‘ otrevliga intermezzon
skall den lituulska regel—rager. tillse,att  ce sovjetxyska truppernas

imot-311 på li‘zufiftii ;-:':5(10 Luke. stöte: på. någothinder’. Litauiska
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Moskvaut talande
om Li taueg .

Gränsintermezzc
i Lettlang,

regeringen gav häreftex ;ina urderlyd ..).t 01a ord  r  att de  til].
Litauen anländande ”."/”1.1 tupp I-ra. mulls ‘nfii't'PS på det sätt Sam Sovjet—
ryska regeringen anhål.«it Från Moskva ha med extraflygplan ankflmmit
högtstående representanier för sovj etryska regoringengned Vilka. litauiska
regeringen hoppas kunna  i  Vänskaplig anda rådslå om alla.frågor smm
sammenhänga med der nya sitqationen" Det meir” elades senare, att ryska

trupper 15/6 marsche: at in  i  Litauen och 'Ltt stlillföreträdarlde uæikea—
komissarien Dekanosov anlän; till Kaunas. (TT fr DNB)

Maskvaradion har 15/6 utsänt en -:ffic:'-.ell deklaration cm Litauens under—

kastelse inför de 'ryskl kraven. I dexlarationen förklaras, att Litauen
grovt kränkt der.—. høster. 1933”; mfångaaa biständspaktun shirskllt genera att
med  Lettland  och Estl 1?d ir. '; "‘z‘ hemlj ga. militiirawtal, som  strider Inn-t
den rysk—litauiska b;s térvlspflzktenaanda. (TT fr DNB)

I  Riga  meddelas:  Tidigt  "å me:-ganen ;5/6 i  nn man, att den lettiska
grfinsmaktsftirlégminger " as] —;1ki vid gränsen mat E~- 'jetunionen lagts
i aska. På platscfn av t1äf1 d  mJn  liken  av två grana tar och en kvinna
samt en svår't skadad kunna ocn en svårt sædad lil—årig gosse. Dessutnm
ha 11 gränsvakter och hun byinvånare  ftrsvurmit.  En speciell undersök—
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Gränsen  skland-

än—e -

Rc sevelts

till  Remand.

a

ningsknmmission under ledning av chefen för gränmkyddet general Eia—läns
har begivit sig till platsen för att  klara  upp i:.termezzot.

(‘I‘T fz- Lettiska telegrambyrån)

I Berlin  meddelas  officiall‘.  10/5  under-;ecknades i. hloskva  en över-ens—

konmelse mellan 'I‘ysklen’. och nvjetmicn—z—n om prccedursn för reg—kring
av tvister och intemezzcr vid statsgränsen. Eorhandlingirra ha f‘o'rts

i  vänskæ lig anda och framgzngtrikt avs lutats iron  loppet  av en månad.
(TT fr DNB)

President Roosevelt ha:  15/6  till  konseljpre'sidezt Reynaud avlåtit följande
telegram: "Jag sänier det ta svar på En  meddelunde  av  i  går (se 28b:6),

vilket  har rönt det allaxligaste och vänskcpligaste  studium  från vår
side.  Till!” mi: fbrit cc}. frFiDStatt ånyo framlaålla, med vilken ständig't
stigande beurLr'm det arm-ikzmska  folks-t och dess regcring  följer  det
lysande mod som de frusx: armderna  vise. vid  för—svaret av sin jord mot
inkräktarna. Jag vil] ;ck—på. upprepz. på det  mest bestiinia  sätt att
amerikanska regemgnn gör (11.11 inst;- ängningar som kunna. gör-as under
naval—ande förhållanien, att den har gj71-1: dd; möjligt för de  alliemde
arméerna att under de sengs” ganga-mveckurm erhåll'a. flygplan, artilleri
och  ammunition  av många s'lag samt att amen kanska regeringen, så Binge
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;tgliensk
geir—anger .

fransk:; regerlngen 1 *rtsätter att bju‘la.mctstfmd, skall föröubbla sina
ansträngningar  i  damn 1=ixtr'.r.,3. Jag tror mi:  kunna  säga, att «ax-je
vecka  san går yttorligax-e matt—.:iel skal” överföras til); lie 24115?d
mtionema. I överensstä'mnelse med sin politi; att icke erkänm rcsultatet
av territoriell-:- erövriygar, sm é‘ta‘ll Jun its genom 'v-i11cl'13t :; ;rvrpp,

konner  Förenta state—n: ; veterirg isk . U:". god?-ra tilh'ghctez. av några
för-sök att med vim ‘nkn' m vi ?E-mses sg i1 ' €5t rrn ';rz-it ri-

ella. integritet. I (tema  s‘ and. sum ”r så trugiä for de; 173122" ”alke"-

och för Er. sander ya: it.— nina "örsi'fTingar Jm wilt djrpsszo dc. nøle,
och jag kan vidare försc'l'r Er att så hinge det fram'ca folket Mrtu'i'bT-er
å; försvarasi: frileuwima. L'y >n innpira‘kon föv. do dem. kvalt,". sk" lnsii'fur
tionerm i  hele. val-1011,1311'  t m.; ' risszm Am ai,; er!" ella

 

      

   

  

   

    

 

fömödenheter flår. Förema  : "335175. 1. ständid: vi?—mme .1 301(91-
om att N1 skall :'orszå a.": let-"a icke  mne'riirnågon:  - -a:re.se :11:-
daat kbngressen kan gö1a.3;iana utfästelsez". (T- ;. Ravel)

Italienske. arméns över-kvm mic neddalcr15/5 b1 .s.: "På fronte-n vid
Alpema utbyggcles fs htv-.gn. pusitianernu och n ssa 111-6.— pf.amt“. sidan

gränsen besettes. Fimlens försäk at 1.1:1dra denna aktion  :1liu”:>e';asl>g*s
och ett  flertal  fine-Fttoms. I gryningen  15/6  råkade e. *t 91” .11'
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lgb lad
så.—rer Rom.

Egittisk
::crzssare sank .

italiensk; flettan  i strid med en f‘ionthg flittivdflning, besz-ade av
kryssere och jagare. 'Jnder der tråd san utki-zibpaies trådde ”ven ”:o-:t—

batteriet i aktion. Jagnren ’C'Vlatfimi’ 91-34.;fade med sina torg-æ.” två
stora jagare, av Vilka en  sjönk. Urter på dcn liguriskakusten h:. 'be—
skjutits av fientlig—1. '"rigsfrtyg. En italiena‘ a flyget in," trots  de
dåliga väderleksfi-rz—l-lln.ien-1 ucfört eat nytt verkmmt bom:ixxiexnz-mrE .zot
militära mål på  Malta  samt fan tagit talrike. spaningsflygziuur  mot
fiendene "baser. En fientlig ubåt har  sänkts  av våra sjöflygzla'r  I
italienska Nordafrikz. he:  fisnden  upprepat  sina.angrepp med tairka pan—

saravdelnjngar met väg-°. .pänspustnringar vid gränsen m' t Egyptex. cr—

greppet tillbakaslcgb". (TI fr Srefavfl

Erin lom neddelae: Flvgblad ner’kastaiea14/6 av fransk—a flygare "we-r
Rom. Samma dag fälldxs [..r—varöver ".in—in, Genua. Savzna, Impeirs  och
Venedig. (Sv.:, fr Rom)

Officiellt meddelas 15/5 '. MPLA, 5:1 den lätta ,;ryssaren "calypso" särkts

av en italimsk ubåt : Hede;  &VQt- "Calypso", ccm var på 4.180 t-n,
hyggdes 1917 och hade on bp-atuim- av :40man.. (TP fr Rate:)
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Kr)".get i
Nordafrika.

Egmten och
13:35" e .

Brittiska  krigministeriet medr'elar, att brittiska trupper 14/6 i nix-a
samerkan med det brittiska flyget gingo till angrepp mot farten Capuzzo

och Maddalena nära egyptisk—libyska grémsam. Fortet Capuzzo intogs och
fy'ra officerare  samt 100 soldater togos till fånga. Maddalenafortet
kapitulerade.  Italienarna ha brmbarderat  Sollum  och gränsposteringar på
den egyptiska siden, varvid endast obctydliga  skader  anställts.

(TT fr Reuter)

I Rom meddelas 15/6: Egjrpten bar genom fömedling av italienske. sande-

budet i Kairo och eggtial'a $ändchudet i Rom,tillställt italienska

regel—ingen följamde- medielanie: "Till följd av krigsf'drklaringén Från
Italiens sida har «eyptLSka mye:-ingen 1 enlighet med alliansfb'rdraget
med Storbritarnien Leclubat avbryta de diplomatiska relationerna med
italiensk:; regenrpm. Emtiskf. parlamentet har tag—it kännedom  om detta
beslut. Kamma-rn och senaten ha vid sina sammanträden 12/6 goöki'nt
,följande avgivna. förklaring: Egypten  skall  stå fast vid sin all-Lana
med Storbritæmien, respektarx sin; förpliktelsnr och bem'dda Sig att inom

" sitt cmråde ge sin allie-z-de all den hjälp och alla de lättnader som han
kan begära.  Emten skall delta  i  kriget slott i det  fall  att landet
angripes av Italien på \ztt av fbljanie 3 sätt: Om italiæska soldater
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Tu:-hets
hållnigg.

R  sk retest i
Washig-Eon.

företa en inmarsch in på »:gptiskt område, om Italien förstör egyptiska
städer genom bombardemng samt om Italien företar luftanfallmot militäm

egyptiske: mål". (TT fr Stefani)

I en officiell kommum‘kr’; i Ankara 15/6 'neddelas, att de översikter över
allmänna läget och av turkiska reguringals politik som avgivits av

konseljpresident en och utrikesmiristern, enhälligt godkänts vid folkpar—
tiets sammanträde 15/6. Det tillägges, att "samtlign närvaranda depu—

terade gåva uttryck åt en ins'ä'llnig gente'not de allicrade, vilken  icke
kunde varit var-mare". (TT fr Reuter)

Från Washington meddelas 15/6: Den ryske ambassadören  1  Washington har
avgivit en energisk protest till utrf-tesminister Hull mot att exronen

av amerikanska varer til] Sovjaflunioneninstants, De"; förklaras dal-i,
att Förenta statems rogn.-ring under  den gångna veckan stoppat leveranser

av maskiner och tillbehör, som voro destinerade till Sovjetunirnen.

(TT fr DNB)
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USA stöde;
Lat inamerika .

w
Leam—"=-

President Roosevelt \mdertec‘msde 15/6 en lag? som ger de latinamerikanska
repu‘bflkema rätt att mat kontant betalning begagna sig av Förenta. stater—
nas verv och arsenaler för bygg-ande och inköp av fartyg och krigsmat eriel.

(TT fr Reuter)

I  en kommmiké från rikskansler Hitlers högkvarter 15/6 heter det:  "Far-
följandet är överullt i gång mellan nedre Sein? och  Meuse.  Upplöaningen
av de slag-na.franska arméerna fortsätter. Pi olika ställen kapitulerade
fientlig—a truppavielningar utan strid. De nye fientliga förbund som de
senaste dagar-na uppträmt .Lro sammansatte, av i hast  saman:—afsade  rester
av slagna diviairner och av reservtruppnr.  Sedan  5/6 ha hittills "iver
200.000 fångar raka-its. Det materiellet bytet kan ännu icke överskådas.
Paris besattes och pa 'semies 14/6 utm strid. över Versailles slott,
där Tysklands smäldc år 1919 ”beseglades, vnjar rikskrigsflaggan. Söder
cm Argomerskogen kastades fienden tillbaka mot sydnst och trängdes ur sin
återtågsriktning. 14/6 gingo flygförband i stor skala till anfall mot Mn—
'ginotlinjen vid Salrfwnten. Befästningsver'c, tankers, artilleri—
och infanteriställningar samt kolonner  belades under hela dagen med bomber
av alla kalibrar- TruLpez- ur armén trängde samtidig-t, kraftigt stödda
av artilleri, in i Maginotlinjens fästningsfält och erövrade talrike.
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Verdun tgget.

befästningsanläggningar frå:. fienden- I  om:—met Verdun-Hetz-Belfort före-
togos effektiva  flyganfall mot truppanhopningar och  trupprörelser
på järnväg-ar och v'agur. Talrika järnvägståg förstördes, och många järn—
vägslinjer avskuros; Åvcn  i  det övriga Frewkrike noterade våra flygsy-rkor
stora framgångar vid anfall mot flygplatsur, viktign järnvägssträckor
och retireruhde‘jolvmnermmten till 15/6  för-stag matatåndaren de vanliga in
flygningama  över Väst--och Sydvästtyskland och fällle dial-viiåter plan—-
löst  bomber  utan att trdffa. militfira mål. Fiendens samnlagda förlustor
i luften 14/6 utgjorde 43 flyg-plan. '5egne. flygplan saknas. Fiendens
förluster 13/6 ha enlitt vad som nu visat sig fikats med 10 flygplan  till
sammenlagt  29, och r‘e ugna förlustcrna med 4 flygplan till sammanlagt 6."

(TT fr DNB)

Tyske. krigsmktens  Erez-kommando meddelar'.  ”Sedan. linjen av fort på båda
sidor om Mensa  genombrutits, har stad—m och citadellet i fästningen Verdun

tagits av oss. Forte”,'Jaux s‘ormfideapé fömidiagen 15/6, och även det
nordväst  om Verdun belagnl fortet Max-re har tagits. Efter hårda. strider
ha våra trapper på bred front gonombrutit Maginotlinjen 'r'ster om Saar-
brficken". (TT fr DITB)
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Fransk  krigs-
rama-011:.

Den franska kvällskormunikén15/6  lyder: "I Normandie liksom  även söder
om Paris har läget icke förändrats. Längre österut ha fientlign avdel-
:i.-':4=—.' över-skridit Seine  i trakten av Remilly. Fienden har ölmt sitt

tryck i området från Troyes till Saint Dizier och med sina fdrtrupper

:::ycktf--r- i  riktning mot Chaumont. I Elsass har fienden angripit i
trakten av Neuf-Brisach. Några avdelningar ha lyckats överskrida
utan att tränga in i våra försvarsställningar". överbefälhavaren för de
franske armeer-na har meddelat regel-ingen, att civilbefolkningene flykt
från de av tyskerne besatte  nun-Adena  skulle kunna sätte. de mlitära
'peratiznerna i fara.  På grund härav har inrikesminis tern beslutut vidta

åtgärder för att hindra civilbefollmingen att lämna vissa plataer.
(TT fr Renter)

x
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Tal av kung
Haakon.

I  ett tal i redi-; från L'ndrn 16/6 forklar-ode kung Haakon bl.a.: "Jag

hoppas och tror, att det norska folket skall för-stå,, vilken självöver-
vinnelse det var för mig ett träffa beslut om att lämnn det land, där
jeg i 35 år levet tillsæmnns med mitt folk. Jag bade hoppets stt kunne
"bli kvar i landet och dela de unga tider-na med mitt folk. Men det är
min inne:-liga önskan, att det norska folket förstår de skäl, som förmådde
mig eitt välga en annen uppehållsort, från vilken jeg kan fortsätta arbetet
för landets frigörelse. Jag skall jämte regeringen sträva för att handha
de administrative, finansielm och politiske. uppgifterm till det norska

folkets "Hasta; V". skole ta hand om den betydande del av Norge som ännu
är fri - lmndelsottan, så att den norska fhggan ännu kan vuja på alla
havn ä'ez'. utanfor Landets gränser ämna vi arbeta för land och folk. Jag
riktar et.; varmt tack till alla norska. soldater, matroser och frivilliga
hjälparbetdre för den insats de gjort till landets försvar. Vi kämpa
mot en fiende, som icke förstår oss och som icke fattar den grundfasta
fosterlandskzirlek som lever i alla norrmäns sinne. Vi som äro i utlandet

äro mer h‘n :igc'zsin fyllda av den. Vi kunna icke tro'att frihetslängtan
och frihetsviljæx någonsin skola db" i norrmännens hjärtan. Det norska
folket her aldrig varit ett slavfolk och är det ej heller i dag. Vi ha

visst, att vi kunne bestämms vårt öde själva, och vi äro stolte över vårt
land., Vi ha byggt upp det på fädernas arbete, på 1814 och 1905. Vi ha
säkratgods. Jivsvillk'vr åt hela folket".- (TT fr  NTB)
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   Litaue—n. under I en offici "rim-411 " ira‘m Kaunas16/6 f’o‘rklaras: "Statspresident

ockupationen. Smetoms. 1415/6 av: es -l utia'adet. R  gem-ingenbetraktar  hans  avresa.
under 16-3137»? .:.115 omstänf'ighet er som avgång f rån presidentpos  “en.-

Statspresidentens aligg .n skola enligt den liuauiska ftirfattningen

ut‘dvas av inf. m'ri stézpresidemon Mei—kys."
Den avgfirvgde ii ”ike '..isærn, general Skucas, och den samtidigt ent—

ledig—ade chefen för -erhe'k'spolisal Polvilaitis ha häk'tats. Krigsminis—
tem general. Mus?) - vsom t?.llhörde kabinettet Mena/s, har avgått. Hans
uppgif ter över-tas av ö rbofälhstvarengeneral Vitkausimsa  Ockupationen
av Litauen har överallz försiggått i lugna På inmarschvägarna. ha de
sovjetmfsl—"a tmp-perm mot-{agits a':vederbb‘rande litauiska befälhavare,

I Kaunas ha alle vågar in ":ilj.smäensamt jämvägistationen besatta.
Under natten h; vansarvama r och motorcyklar patrulle‘fi. i  Kaunas°
Begeringen ha:- u.:s m, ett 1." ;prnp, vari  den maner befolkningen till lugn—
Med hänsy'n tilJ mot i.- ltezcmti onella läge ts utveckling har det —  heter
det i upprogu'. 's 't .ödvändig-t att åka. de swje'sryska garnisoner-ua
i Li Veum för  uppr  ä? ,,Ållsmde av ireden och stärkande av säkerheten i
d..!ma del av Furøy. Romana-anta". i  Emmas  har på kvällen 16/6 lnmgjort
skål-p; midantagsti'!lståud. Innehavare av vapen skola inom 48 nimm:
över lä-zua dessa till mynurighc-c errcu (TT fr DNB)
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Lettisk dementi
om Litauen.

Sovjet fram-
ställe' krav mot
Lettland och
Estland.

Le'atis'm belegrmhyréz meddeler: "I det ryska meddelandet om likvideringen
av den ask—litauiske tvister. förklaras bl.a., att Litauen ingått en
militärallians med Lettland och Estland och att den baltiske ententen där—
med förmndlats  till  en illtärelliens mellan de tre statema. Lettiskn
telegram—yr?" ha” bemmcHg-Hm fil:-klamt ett denne uppgift icke motsvarer
verkllga förhål" r .4 ,. ty Li.-yenen har icke anslutit sig til]. det militära
fördraget mel 1°“ må ow Estland av 1/11  1923 och det eldste-ar icke
något ram-nt ut"-..:täzä'dr: .ellan-".etre baltisk»; staterna".

(M frRiga)

      

I  Moskva meddeles affiz'; all:.- IE,/5 överlelumade presidenten i folkkommis—
serier-aas rå: 15920333! t ' . Leuziske ministem för viderebefordran till
lettiska t—egelgiugen ”" jmde field: ration: "Med anledning av fakta som

kommit ti £1 sou-33:1 ska crrrlngens kännedom och efter det meningsutbyte,
i Laws. mellan presidenten  i  folkkommissariernae

131m  lcorseljpresidenten  Mexkys, anser aovjetryaka.
regerlngcn -. leget. ett de;  lettiska  regeringen icke blott under—
låtit att upphiiva flan m:” tärelliams med Estland, som ingåtts redan före
undertoctmznde: av det :;vsk—Letti aka. fördraget cm b’msesidigt bistår-d och

som är rik'cad mot Sovjeö'mi 01.511, utan i ställe'; uhidgat denna  allians
genom ett ind1 ag”. LÅ'CCLIZA ocu forsöka att indrega Finland i  densama.
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Före underteclmandet av det rysk—lettiska. fördraget om ömsesidigt bistånd
hösten  1959 kunde sovj etryska regeringen blunda för existensen av en sådan
militärallians trots att den genom sin enda stod  i  strid med den tidggare
ing—ångna rysk—lettiska nonaggressionspakten. Hen efter avslutandet av
det ömsesidiga bietåndsfördmget mellan Sovjetunionen och Lettland anses
förefintligheten av en militärallians mellan Lettland, Estland och Litauen,

riktad mot Sovjetunionen, av sovj etryska regeringau vara icke blott
otillåtlig och outhärdlig utan också synnerligen farlig genom sitt hot
mot de ryska gränsernas säkerhet. Sovjetregeringen trodde,ett Lettland,
sedan den rysk-lettiska ömsesidiga biståndspakten slutits, skul-le uppsäga
militäralliansen med de övrigabeltiska state:-na och att denna allians
din-med skulle bli bragt ur världen.  I  stället företog sig Lettland att
tilb man med de övriga baltiske, statet-na åtemppliva och utvide-a denne
alliars. Bevis härpå är att tre hemliga sanmanträda höllos mellan de
tre baltiska staterne i december 1959 och mars 1940 för att reglem
alliansens bestämmelser, att förbindelserna mellan de lettiska, estniska
och litauiske generalstaberna ufvidgades utan Sovjetunionens vetskap, att
i februari 1940 skapades ett särskilt pressorgan för den baltiska militär—
alliansen, 'Revue Baltique’, vilken utkommer 1 Tallin på engelskafi‘ranska
och tyske etc. Allt dette. visar, att lettiska regel-ingen kraftigt kr’inkt da
rysk-lettiska ömsesidig-a biståndspakten, som förbjuder de två parterne att
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llav-lute för-drag eller allianser eller  deltaga  i koalitioner  som äro rikta—
de mot endera av de fördragsslutande parterna". En dynk kraftig kränkning
av den ömsesidiga bistandSpakten mellan Sovjetunionen och Lettland frå:-Alet-
tiska legeringene sida intriiffade i ett ögonblick då, Sovjetunionen .
förde en utomordentligt välvillig politik gentemot Lettland och punktligt
fullgjcrde alle. bestämelser i den ömsesidiga biståndspakten mellan de
både länderna. Sovj etregeringen anser,att ett dylikt läge icke ling-re
kan tele:-eres. Sovjetregeringen anser det absolut nödvändigt och brådskan—
de, att 1) det  i Lettland omedelbart  tillsättes en regering som är
kapabel till och besluten att trygge ett riktigt genomförande av den
rysk—lettiska ömsesidiga biståndspaktens bestämmelser; 2) att omedelbart
fri passage genom lettiskt område lämas de sovjetryske. trapper som
skola förlägg—as i de mest betydande platserna i Lettland i tillräckligt
antal för att garantera att den rysk—lettiäca ömsesidiga biståndspakten
genomföres och hindra eventuelle provokativa handlingar mot den sovjet-
ryska garnisonen i Lettland— Den sovjetryska regeringen anser uppfyllandet
av dessa krav som ett grmdvillkor, utan vare uppfyllande det är omöjligt
att trygg-a ett hederligt och l,;jalt iakttagande av den ömsesidiga rysk-
lettiska biståndspaktens bestämnelser".
En deklaration av enahanda innehåll överlämnades 16/6 av Molotov till

estnieke ministem  i  Moskva. Samme dag överlämnade lettiska och estniskn
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ministrarna sin-2. regeringm—s svar, innehåll'ande att sovjetregeringens krav
antogos. (TT fr TASS ochDNB)

Estlandockugeras I  Tallinnutfärdades sent på kvällen16/6 följande officiellameddelanie:
av gssarna. ‘Sovj etryska regeringen förelade :" dag den estniska regeringen fordringar,

vilkas syfte är tryggandet av den ömsesidiga estnisk—ryskn ”biståndspaktens
genomförande. Estniska regexingen hr under ordföranloskap av presidenten

acceptemt ie framfb'rda haven Od’l meddelat sovjetryska regeringen  detta.

I samnmméYg härmed har  estniska regeringen inlämmt sin denissionsansökan,
vilken antagits av presidenten, varpå hun omedelbart företagit åtgärder
för bildande av en my regel-ing. I  enlighet med den överenakommelse,
sun träffats med sovjetryäqa regeringer,skola. sovjetryska trapper förläg—

gas 1 flere  estniska centra, där de hittilis icke varit stationerade.
Regeringen är övertygad om att alla medborgare vid de sovjetryskn trappe:—
ms arkomst till sina mva. förläggningnr skola  uppförn  sig på.samma lue,-na
och f’dmkorznmnde sätt som för-ut". (TT fr DNB)
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yak  krig—
regna .

M
ramort.

  

 

cmr mio neddela:16/6: "Helefronten från Kanalen
mer sig :Lsegerrikt framtomunde. Vid

Jenin" i rik sning mot  Loire tävla. motor1semde
.  .iga  marschprestationer och gå ofta

om den flr’enée, utm ,, ende:, Antalet fångar befinner  sig i cav-
låtligt stigmde. Serum  ' förencgna anfall av flyget ha. med stor effekt
aatts in mot ,järn— och 11116311”;— c: , på  Vilka  delar av de fientligu
truppern. retirero mot Lowe. .yåcst 3-3 PLris och viz: "rivnaMame befinm
sig starka paz1sz1r— o:h ncro marie fitz-band i  mstlös framstöt mot Söder,
IAngresplatån 11:11 5191-. Atertågslinjeraa för de från Saar och
Rhen retiVe* '3':911'1"°< :1 .  " tvn—;: ”år: dime-:1 genombrutm. Vid Suzi-fronten

I'm— Maginotlinjen genombr Det tys &  ubåtsvapnet har två nya fram—
gångar att anteckm . . b.. ubåt hz: rzpporterat sänlmingen av ett
fullastat  tmpguannpo- LI.— 15,3 0. 121001). ton.  En em ubåt har torpedomt:

en  brittisk hjiilp"rrss".1-u, .1E.;-000 tan-" (TT fr DNB)

Tyska  krigsmktens öw
till schweiziska gran;

förföljandä  av dem 51.4"

och  icke  motor—isende

 

   

  

  

 

   

    

   

  

Den h*zmsh k'r"115‘?fimfixml‘»?1 1.6/6 neddc'nr: "De fientlig-a unfanen ha
fortsatt  i  dag viii hela Ear: rmten, Väster- om  Paris, i  trakten av La
Ferté—Vidane, bar fiaxu‘cm: Tm.-. i'm-"Agar hajjats av motståndet från våra
trupper, som utför't 10” 111 mot-m:" ;( Syrian ::. Paris  har fienden  fortsatt

sin fram—økning. Han har Ctr—'..Lgåt'L Seine  i  närheten av Melun och Fontaine-
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Franska re erin-

e'n överlä er.

bleau. Vidare ha förtrupper trängt förbi Auxerre i rimming mot Clamécy
och  Avalon.  Söder om Langresplatån ha panser-kolonner och motorisemde
styrkor mitt fram till traktennorr om Dijon och SaGne ovanförGray.
Lätta avdelningar ha överskridit fledc—n. I Lothringen och Elssss genom-
föras de av det franske överbef'ellet anbefallda rörelsema  i  enlighet
med planen". (TT fr Reuter)

Kabinettet Reynaud sammanträdde 16/6 med president Lebrun som ordförzmde
och tog del av Roosevelts svar på konseljpresidentReynauds appell.
Marskalk Pétain, amir-0.1 Dax-lan och general Vuillmin vcro näa-varande.
Efter samanträdet utfärdades en kommuniké, vuri det heter, att regel-ing—
ens ledamöter tagit del av amerikanska regeringens svar på Reynauds
senaste vädjan (se 290:4) och att ett nytt sammanträde skulle ballets
senare på dagen. Det heter vidarez "Amerikanska reser-ingen förklarar

sig "besluten att till det ytterste fortsätta den "politik av direkt stöd
åt de allielade san den på. senaste tiden tillämpat och att utveckla den
till fulla utsträckningen av sina resurser. dock med uteslutande för
nål-varende av en krigsfözklaring mot Tyskland. Enligt den omeriksnäca
konstitutionen är det kongressens sak att fatta ett dylikt beslut.
Ministerrådet får därför på efter-middagen under hönsynstagande till alle.
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Pégain efter-
träder  R ud.

föreliggande upplvsnimar om det diplomatiske. och militära läget under-

söka, i vilkm min det a. over fr ån amerikanska regeringen är ägnat att
möjliggöra för akr: ke  at'.  fo; tsätta kampen på sitt eget område under

förhålland en som kunn; bli till nytta för demolcratierms gemensamma sak".
Kabinettet Reynaud hade ett nytt möte på eftermiddagen, vilket avbröts

kl.  19.45.  överläggniugarna. åtcrupptogos kl. 21. Konseljpre ident

Reynaud mottog på kvälle: nttiske ambassadören sir Ronald  C  ell, san
åtföljdes av förbindelseoffinerem general Spears. Senere Inde Reynaud

en privat konferens med general Weygand och president Lebrun, varefter

han inlämnade regerizgens evskedsansökan. (TT fr Reuter)

16/6 kl.  22.30  utsädeu efter det franske. ministerrådets smtra‘de
ffiljaniekommmiké.  L}: er r. ”varende allvarliga för-hållanda har minister-

rådet på Paul Haym .A o .o ;_-e, ansett. att franske regeringen bar anförtros

en man i framskjuten Salming som åtnjuter hela folkets aktning. På
må blit-av har Pan". Renaud överläznnat kabinettets avskedsansökm till
republikenq president,, Albert Lebrun bar godtagit denna danission, varvid

han hyllade den patriotiske ]cänsla som dikterade handlingssättet, samt

har omedelbart vänt sig till marskalk Pétain som gått med på ett bilda. den
nya regeringen. President en haw. tacket marskalk Péfain, vilken genom

att påtaga. sig det tyngste. {mar som någonsin åvilat mstatsman än en gång
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hat i Eir-e..

offrat Sig helt och fullt för fosterlandet.‘ Marskalken har uppgjort
följande lista på sine.medar‘betare: Konseljpresident Pétain, minister
utan portfölj vice konseljpresidentChautemps, justitieminister Frémioburt,
försvarsrninister general Weygand, krigsminister gener al Colson, marin-
minister om minister för handelsflottan animal Darlan, flygminister
general Pugeot, utrikesministerBaudoin, inrikesnirfister Powaret,'finans-
och handelsminister Bouthillier, koloniminis ter Riviäre,» undervisnings-
minister Rivaud, minister  för allmänna arbeten samt infomationsminister
Frossard, jordbruks- och foncförsörjn'lngsminiätert Chichery, arbets-

minister Février, socialminister Ybamégaray, understatssekreterare vid
konseljpresidiet Alibert samt mdersfatssekreterare för flyktingarna
Schumann"- (T'I‘ fr Reuter)

Lederne. för de tre parlamentspartieme  i Eire  talade 16/6 vid ett ste'rt

friluftsmöte i Dublin. De förklamde, att då nationens intessen vore
hotade, stodo de som en man till försvar för Irlands frihet. Premiärminis—
tern De Valera yttrade, att landet var  i ogedelbar fare." De militära
styrker-na äro mobilisersde och på sine poster.. Det väckte stor enWsiaSm
bland mängden, att rivaliserende politiska  ledere, däribland  oppositieriens
ledare Cosgrave, uppträdde sida vid side på mötet.

(TT fr Reuter)
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Italiensk I  den italienske krigslzomunikén16/6 meddeles: l'Vid alpgränsen utveck-
krgsæamort. lar sig alltjäv ': spaningsverksamhet, som sträcker sig in över gränsen, och

som fienden förgäves Söker hindi—a.. Vi ha tag-it få:-Agar och automatvapen.

I  Medelhavet fortsätta flottan och flyget sin verksamhet med allt effekti—
vare och mr laranäe resultat. Våra torpedbåtaz' ha. under nya,segerrika
aktioner mot fient liga ubåter sänkt en ubåt. Samtidigt tar vårt flyg i
enlighet med sin anfallsanäa överallt initiativet. Med säker framgång
ha talrike bombardemng ägt rum mot franske flygbaser och hamanläggiingar
på Korsika, mot ersenalen i Burmola på Malta samt en stor, djärv offensiv-
aktion med 7O jektplan mot flygbaser .i södra Frankrike. 4O fientliga
plan för stör-des, en am wider häftig'a luftstrider och en del på Inn—kon.

Fienden lyckades nedskjuua 5 av våra flygplan. Under natten till 16/6
företog fi enden de vanlige inflygningarna över Italien-. Fyre fientlige.
plan nedske'tos. av Luftväxnsartilleriet vid Genua".  ('1'1' fr Stefani)

Raider mot men.. Från Malta. meddeles: Sedan 11/5 har Malta varit utsatt för cirka. 25
fientlig-a flyg-lider. (TT fr Reuter)

Albanien gå.-; Från Tirana meddeles: "De albanske fasci stkorporationernas högsta råd
1 kr .. och de lagstiftande m-ganen  i  Albanien ha med acklamation godkänt för-

slaget att Albanien skall vid  Italians  sida inträda i kriget".
(frr fr  DNB)
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Bulgérieng
Eolitik.

Bulgariska konseljpresidenten m:  i  ett tal 16/6 förklarat, att bulgariska
regeringen ännu är övcrtygad om att den neutralitetspolitik, som  dekla—
rerades  i  början av kriget, motsvarar bulgariska folkets önskemål, detta.
även emedan denna politik  icks. år passiv  i fråga om larfi ets intressen,
för Vilka manverkar med fredliga medal. (TT fr Stefani)

X
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Lettland ocku  e— Offisiellt meddeles i Riga, att de ryska. truppernas  inmarsch  över den

ras av ssama. lettiska gränsen bb'rjade tidigt på morgenen 17/6. (TT fr DNB)

, Lettiska re e- Officiant  meddeles16/6 1 Riga:  Efter att ha mottagit sovjetregeringens
, riæen ”år. not sv 16/6 samlades lettiska ministerrådet omedelbert till extraordina-

rie samanträde under  ledning av republikens president Ulmsnis. Rege-

ringen beslöt svara sovjetryska regeringen, att den i sann—a. anda. av f6rtro-
ende, vari den hittills respekt-eret den ömsesidiga biståndsPakten, går
med på sovjetryska regerinsens krav att lämna sitt medgivande till ryska

tru'ppers inmarsch i Lettland.  Vidare  överlämnnde regel—ingen till repub—
likens president sin avskedsansökan.Presidenten uppdrog åt ministrarm
att tills vidare fortsätta. ledningen av sina resp. departement till dess
en ny regering bildats. (TT-fr Lettisks telegrambyrån)

— President Smeto-n—a Enligt uppgifter som tyske ambassaden i  Moskva  läunct sovjetryska utri-
f1 r till sk— keskomissariatet, överskred förre litauiske presidenten Smetona tillsam—

’ land. mans med flera medlemm'r av roger-ingen natten till 16/6 gränsen och toga
' sig in på tyskt område. Smetona. och regeringsmedlemnama intemerades

av de tyske myndigheten-za. (TT fr TASS)
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Litauens Från Kaunas meddeles  17/6:  Den nya litauiske.rcgeringen år i det nå:-maste
regel-Eg" . färdigbildad. MiniSfexprvsiåcxztpoz'l; en har övertagits av direkt'dren ‘

för den officiella litauisxa teiegrzmbyrin Jusats Pialeckis,  Denne  tillhör
socialdemokratiska partiets vänstra flygel.  Ihlecki: kommer även att
bekläch inrfliesministerpmten.  Dex.förre krigsministem onh chefen för
litauiske tmpperna, gener—l Irkauakcs, kval-mår i sitt  imbete. Utrikes-
ministerposten bar Bvertagifis av p: 3f: :5? Kr:—re—liiukevicus.

(UP fr Kaunas)

sk krigs- Tyska. krigsmaktens fivezi'onmzmdo meddeler "Fi; tningen Metz kap’tnlerade
rapport. på eftemiddagen 17/6. Ze sammaxbrutna frsmska amécrm Ström i massar

under huftiga tack-3: på  rpplö snur.-; u2h ivrig—t får."??jda av vår-:. trapper
tillbaka mot Söder och sydv'xat. E”; de ställen då del—il” av styrkarua
ännu  samlut sig till ordnet motsa-ånd,nedbr‘dts dette. med svåra förluster.
Genom en djärv fremst "61; av en rörhg avdelning, som leddes av divisions—

befälhavaren personliga—., kunde  Urléans och en där befinfiig övergång över
floden Loire utan skader tagas ; 'oesi ttning. Flygvapnct fortsatte sin

förintelseaktion pct da :etu-emme fientlige.  knlonna‘na.  ’IaL-Lka broer

över Loire träffa'ies.  Tate. kolcmrcr, som hopades framför dessa broer,

angrepos med bomber och kulanmtee]; De i Bourgogne och över Langres
framrycknnde  snabbz fru—pine ‘12 vurgi‘u i ten-"inglångt mot södtfn Två
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Fransk :—
ragga-t.

Ockupatiegä
av Paris .

flygplatser med 39 gummien och fr: 1 "on-b.: lastadc flygplan togcs här.
Sydöst om Besant,-on na- gréns n 2111 Sc' lei; upmfltts, och d‘e‘rmed år ringen
kring de från Lothagex uzh ElEass, re aircranle fransk; Styx—korta sluten."

(TT fr  DNB)

Den franska kvällslwmmikén 17/6 lyner:  "Striden han unia' dagen fort-
satt på hela frontm och framför allt kings Loires  mellersta lopp.

Våldsamma strider ha.år;-c rum vid  Orléans  och i trakten :w  Charité-sur”-
Loire. Fientliga avdelnirgar som lyckats ‘cSverskrida floden ha hejdats
vid en sidokanal. öster cm Ldre Lar fienden ryckt fram ytterligere på
andra sidan om  Auttm.  I  BLI-gagne "mr han träng't in  i Dijon. I  Franche—

Cmté har han mitt fra- til Toubs æh kastet frem  motorisarla evdelningar
till  Juramassivet. PE 2.11:1 punkter iär våra. trapper äro i kontakt med
fienden, kämpa de elltj'qnt f.ex” 3mm ta.:pez—het för sin  fanns  heder".

(TT fr Reuter)

Amerikanske ambassac'öx en i In.—is, Bulli it, has meddelat amerikanska ut—
rikesdepartementet, att ocxupationen av Paris ske-tt helt utan oozdning
eller förlust av märniskoliv. (TT fr Reuter)
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w. .-.r—1152
smal—ea-

I ett radio+a117/6 till det franslca folketyttrade marskalk PJ—I.
"Fransmän! På. kallelse  av republikens president över—tar jag från och
med i dag ledningen av den fransk-a regel-ingen..- Förvlssed om tillgivenhet

från var beundransvärda armé, som värdig sina. gamla rilitäxa traditioner
med sådant hjältenod strider mot en  fimde, firerliégsen i  antal och i

vapm, för?!" 558d om att den genom si., ". tappm motstånd uppfyllt våra
p1 lkLer mot «åra allierade, förvissad om stöd från de fc...:; frcntsc‘LCate—r‘
m, vilka Jag haft stoltheten föra befäl över, för-wssed slutligen om hela
folkets  föxtroende stiller jag mig till Franlcr'ikcs disposition för att
söka lindre dess ol" i.., I dessa smärtsamm stunder Lenker jag; på. de
lyckliga flyktft. 5-. som  i  Mica-sta. för—Wivian dra fram längs vägaxna

och vill ge uttryck för mitt  medlidande  och min on) för den. D; -t är-
med beklämt  hjärta  som gag i dag säger eder att det m;.-=te bli slut gå

stridenJag I": l..—.i?! 5.31gå;. tten satt mig  i  förbinielse med .nct-
stindare: för att fråga.honom om han 'ar villig att t1llfrunzzans med mig,
soldater emellon, efter striden och  i  ära under-sata. möjli gheterna att
göra. slut på. fientlighet em. Må al la fmnsmän slu ta upp kring den regge—-
ring som jag leder  i derma stund och i dessa "hål-da prömingar. Må de

kvä'va  sin ångest och endast sätta sin lit till sin förtrösten om fest er—
landetsfrarrfid". (TT fr Reuter)

  

  



232:5

18 juni 1940

för-handlinga
Frankrike-

T sklani inledda.

Tal av Baudoin  .

I  Bordeaux meddeles 17/6: Marskalk Pétain bekrätar, att Frankrike
trätt i kontakt med Tyskland genom Spaniens förmedling.

(CIT fr Reuter)

I ett radiotal från Bordeaux 17/6 yattrade den we franske utrikesninistem:

"Vi äro rede att nedlägga vapnen, om vi kunne. erhålla en heder-san fred,
men vi äro icke beredda att acceptera nesliga villkor som skulle inncira

slutet på. vårt folks landlige frihet. Tysklands förkrossande Werlägsenhzt

i fråga om mannskap och materiel har icke far-startden franske. stridsmcre—
len.. Vid intet tillfälle i historien har det fransle folkets enighet

varit större. Vår beslutsamhet och den franske arméns fira ha icke bruii’cs
ned. I derme allvarliga stund vilja vi tmderst'rykaætt franske folkets

frihetskärlek och dess tro på framtiden lever. 0m man låter oss u‘ilja
mellan vår existens och vår heder, konner deniranska armén och det
franske. folket att veta mdvi sk01§”g':1m".Ba.udoinlovordade den hjälp

Storbritannien med sitt flyg, sin fletta och sir!-. soldater givit Fran‘xrikea

(TT fr Reuter)
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Tal av Churchill.

Försla om union

tor ritannien -
Frankrike.

 

Premi'a'rminister Churchill  han 17/6 ett tal i radio, vari han bl.a. ytt—
rade: "Nyheterna från Frankrike  äro mycket dåliga, och jag sörjer över
det tappra franska folket, som råkat i denna fruktansv'a'rda olycka. In—
tet kan ändra våra känslor mot frlismännen e-ler vår förtröstan att den
franska andan åter skall resa sig. Det som hunt i Frankrike gör ingen
skillnad  i vår tillförsikt och vårt syfte< Vi ha blivit de enda kampar-
na som nu stå i vapen för att försvara världens sak. Vi skola göra vårt
bästa att vara värdiga denna höga Era. Vi skola försvara vår 6, och med
brittiska imperiet kring oss skola Vi kämpa oövervinneliga. Vi äro för-
vissade om att allt till sist kommer att ga. vm." (TT fr London)

17/6  meddelades i London, att brittiska regeringen i syfte att under-
stödja Frankrike erbjudit sig att avsluta en högtidlig unionsakt mellan
de båda länderna. Ett utkast till denna unionsakt  framlades i form av
ett forslag till gemensam deklaration från brittiska och  franska  rege—
ringarna. Detta forslag överlämnades  till  franska regeringen av den
brittiske  ambussadöran. I den föreslagna deklarationen heter det bl.a.:
"De båda regeringarna forklara) att Frankrike och Storbritannien icke
längre skola vara två länder utan on fransk—engelskunion. Unionens för-
fattning skall innehållu bestämmelser och gemensamma organ för forsvaret
och utrikespolitiken samt den finansiella och ekonomiska ledningen av
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de både ländernaa" Franske och britticka medborgere skulle bli under-
såtar  i  båda länderna samtidigt. De båda länderna Skutle dela ansvaret
förkostnnderna för åtcruppbyggnedsarbetet efter kriget i vilket område
av deras territorier skadorna än upps'codo.7 Under kriget skulle det finnes
ett enda krigskabinett) som ledde de mllitära uperatlonerna till lands,

till sjöss och i luften. De både parlamenten skulle sammanslås. I de—
klarationen heter det vidare, att det brittiska imperiet redan uppställer
nya arméer och att Frankrike skall hålle sina styrker till lands, till
sjöss och  i  luften ö'*ponibla. Dekleeationen vädjar till Förenta staterna
med begärnn om att stärka Frankrikes och Stcrbritanniens ekonomiska
resurser samt ge sin mäktiga materiella hjälp för den gemensamma saken.
Slutligen understrykes ånyo de allierades vilja att samla unionens hela
kraft mot fiendemakten; var än striden kommer att utkämpas och slutar:
"På detta sätt skola vi segra"r (TT fr Reuter)
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Vä stmakt emas
bcställningg
i USA .

Franskt ka ital.
1 USA spin-as.

Amerikanske finansministem Ihrgenthau  meddolade 17/6, att han  under-
rättats on: att engczlska n  geringcn skall över-to de beställningar på
över  5.100 flyg-plan sot—: franska legeringen placerat i Förenta statema.
De allierade ha. beställt för 1.600 milj.dollr.r krigsmateriel  i Förenta
state:-na. Alla. dessa leveranser skola nu ful"g%5ras till  England.
Amerikanska. regaringen har l'iwm'zt tillstånd till att amerikanska flygplan,
avsedda att leveres till de allierazle, f1 “.‘lygas hiver amerikanska gränsen.
Denna nya tolkning avi‘nentral itetslaggn innc'oär, att landning vid grämen
icke läng're erfordras för amerikanska flygplan som föras till Kanada.
Tearetiskt  blir det möjlig'r att låta at. anorlkanska planen flyga iir'ekt
tillBurma. (TT fr Reuter)

President Roosevelt ha: 17/6 undertecknzt en forordning, varige—nom franska
tillgodohavanden och fransk‘t ka its]  i  Färenta stater-na Spin-as.

(TT fr Reuter)

USA:s u rustniggå Washington meddelas 17/6:  President  Roosevelt har undertecknat beslut
om upprä'ttande av ett flygvapcn må 10.000 waskiner och 16, O(O flygare
samt flattens ökning mer; 20 krigsfartyg. (TT fr Reuter)
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J && och
Indokim .

Den japanska sydarméns högkvrter har unligt  tidningen  Tokyo Nichi Nichi
utsänt en förklaring, v ar: det heter, att Fauske. Indokina. ä: ansvarig-t

för att Chungsingregeringem motstémd fortsätter.  över  Indokina  sändes
huvudsakligen; fransk och engelsk  krigsmceriel  in  i Kina  på 'flmnanbanan
och den nya, för frzmsl'apengar  byggda lcmdsvägen.  Trots de japanska
protesterna. ha de dagliga  leveransema  tillmunggking- fortsatt, varför
Frankrikes fientliga banning, som utgör en fara för Japan, är klar och
tydlig. (TT fr DNB)

x
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Estland under
ockupatinnen.

Lettland under
ockuätiqnen.

Från Tallin meddelzs  18/1:  '. samband med len ryska. ockupationen av
Estland ha myndigheterua inför-.; en må bestämmelser som skola tjäna
till  att trygge. lugnet och ordningen  i  landet. Sålunds ha  civilpersoner
f'dr'bjuiits inneha eldvapcn. Förbudet  gäller även  skyddskårens meClemmar.

(TT fr  DNB)

Från Riga meddelas. Vice ordförande  i  folkksmissaJ-iems råd ”fysjinski
anlände 18/6 till  Riga med tå; från 1.1;siwa. På järnvägsstationen mottsgs
han av  bl.a.  utriknsminmter Hunters. Vysjinski avlede omedelbsri
besök hos president Ulmsnis,

President Ulmanis  11511  17; 5  ett radiota] till det  lettiska  folket,
varvid han förklsra—Le, ut”. fclket måste  lägga  "band på sina känslo: för
att hindra störande irtemezzwn. ?residenten förxlarzde, att han själv
skulle stam kvar på sin post oss ug,—mengde  alla. medborgere att fort-
sätts sitt arbete som um ingenting hånt. "Man  måste göra allt  för

stttrygga de vänskapligs fdrbindelserm med dens tore tyrannen i "(.-stor."
Poll—[samlingarutomhus L1" fdrb;.1éits. (T’I ir DNB)
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Litauisk :-
för-klaring.

Möte Hitl er—

Mussolini.

— I  ett radioanförandc- till ict litauiska folka 1'3/6 förklarade ien nye
konseljpresidentem Paleckis, att regeringen sur sin viktigaste umtsift i
att förverkliga uppriktig; Väskapliga relationer till cjctuni onen.
Han yttrade vidare:  "Den  nya regeringen ha uppstått ur spillrcrna av en
diktatur som va'it bmjäla'l av egc—nnytts och han i 1‘. år h'Lllit folket
nere med våld.  I  uti 13333101?t skall legerirgén värde. sig .‘n normale.
förbindelser med alla stat r. Grundläggfnde reformer av det litauiska
statssystemet skola genomföras.  Sejmen  sk :]1 upplösas och en ny folk—
representation  inkallas  eit r avskaf’ande  _.v klassvalsystemet.  Alia
privilegierade partier skola uprlösas [ilzaberättigad behandling av
alla i Litauen rosa'cts. n; aicnnliteter och mdanröjæxde av all  natinnell
chauvinism hör till regningen; angeLäJ'nasteuppgifter".

(TT fr DNB)

Hitler och Mussolini srt.antr”f*'a.de i9,'6 i Wuchen.  Hall-omutsisindes följan—
de kommmiké "Hitlez ocn  Musuo1in1 cnades  an?-.ex- sin "över—ligning on
de både. förbundna ragerirurrms ställnings—agande till Frankrikes be-
g‘a’ran om vapeustill estånd"— (TT fr  DNB)

Från Berlin meddehs, att Hitler och Mussolini först överlade 7'.:nrum
under 2% timmnrflarcfierTysklands och Italiens utrikesministrar och en
representant för varier-a landets krigsmk' +ilall-2des.

(ST.—D—frBerlin)
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' ask krigs-
!  reagert.

4

Tyske.krigsmaktens över-komande meddelar: "Frankrikesmilitära samman—
brott fortskrider hastigt under trycket av vårt rastlösa förföljande.
Mel lan Caen och Le Mans heu- Ome övergåtts på flera ställen, och Loire
har uppnåtts ovanför Orléans fram till Nevers och Söder om denna ort.
Motoriserade trupper ha besatt Frankrikes rustningscentrum Le Creusot

och tagit fästningen Belfcrt. Fiistningen  Dijon ha:- fallit utan strid.

livenfästningen Metz gav sig at en rörlig tysk avdelning, som gjorde en
djärv framstöt. Flygvapnet fortsatte förföljnixgsstriden mot motstindaren,

som strömmar tillbaka mellan Atlantkusten och övre Loire. Särskilt fram—
gångsrikt ‘nlevett anfall mot den med transport—, amxmmitions- och motor—
bränsletåg överfyllde statiønen Rennes.  Bela tåg flögo i luften med väl—
diga explosioner och ocrhörd panik utbröt bland tmppcrna. I Loiremyn—

ningen lyckades flygvapnet  uppni  den hiiflills största mfallsverkan på
fientliga transportfartyg. En väldig tonnagekvnntitet förintades eller
skadades svårt. Bland de trä.ffa"e fartygen, vilka delvis vore lastade,
befunno  sig två transportfartyg på vartdera 30.000 ton, två transport-
fartyg på vartdera 25.000 ton, ett transportfartyg på 20.000 ton, fyre
transportfartyg på vartdera över 10.000 ton." (TT fr DNB)
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öEI—ma städer
i  Frankrike.

Tel av
Churchi 1 l .

I den franska radian me‘iaelades .ts/6, att regeringen beslutat förklcra
städer med mer än 20.009 invånare för 'rippna, ataxia-r, i  Vilka civila
alltså kunna vara skyidide för strid och "Jombardemang. illa tjänst emfin
skola kvarstanm på sina poster. (TT fr Reuter)

Churchill avgav 18/6 en åeklaration  i brittiska  underhuset. Han berörde
därvid återtåget från Flandern, vilket han redan betecknat såsom "en
kolossal militär  katastrof". Han förklarade, att det franaka överkcnmn—
dot fördröjde tillbakadramndet av de norm améerna från Belgim efter
genom'brottet av den franske fronten vid Sedan or}:Meuse. Detta dröjsmål
ledde  till att 15  eller  16 franska divisiuner gingo förlorade, varjämte

hele. den brittiska expeditionskåren försattes ur akt'Lon i ett kritisk
ögonblick. Den brittiska armén samt 120.003 fransmän räddaäes av den
brittiska flottan från Dunkerque, mer. iclce desto mindre behövdes några
veckor för att reparera förlustcrna i materiel. "Under de två första
av desse. veckor förlorades slaget  i  Frankrike" Churchill ansåg, att
det med tanke på den franske. annens hjfflltemodiga motstfmd klmnst hånda.,
att dessa 25 divisions: utvalde. trupper varit i  stånd att få vågen att
göra utslag åt det andra. billet. Men endast tre brittiska divisioner
kunde bli kvar vid fronten” “De ha Tiåit mycket men kämpat tappert. Vi
ha sånt  alle  soldater till Frankrike sondet stått i var makt att sända,
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'samma. Under de 58115"

så.snart vi åter kmmzzt  uti—Asta. och iranspcrtera de. . Förebrielser
skulle vare. meningslösa och t.o.m. farliga. Jag anför dessa. fak-t:: för
att visa, val—för vi  icke  raft 12 eller 14  brittiska  divisioner  i strid

vid frontal under  dette. store slag i  stållet för "barn 5".
Churchill  kon—'! hifi-efter ir. n; armiirkr‘ingarna mot det  brittiska kabinet—

tets sammansättning och yttrrdn.Tja.: "Kalinettet har fått båda husens
så gett som enhälliga  sto'i.  Dess mer‘le mar kom-a att stå vid verandras
side.  och  i kraft  av unclez'qusets aukton"et  skola vi styra landet och

föra. kriget". Återgåend:  1"111 te mi 11 "ra händelserna erinrade  Churchill
om a‘tt uttal-småe för 14", laga-: Seian. "Ju: klargjorde helt, at: vad som

än  komme  att  hänia i  Franc-ke skal]; (“at icke  få någon invezkan  på
Storbritanniens  och hrltfiiakn :‘znpey Lete ”beslutsamhet Itt fertsätta

striden, om så. blew nfid‘ Cigt  i  åratal och om så bleve  nödvändigt  en-
- dag—arna ha vi  framgångsrikt  fart bort den scora

majoriteten av de trvpper‘ vi hade längs förbindelselinj ema  i Frankrike -

ett mycket stort  anta], flata. tiotuwental. Sju åttondelar av alla de
trupper vi sånt till  Frankrike  sedan krigets LvErjzm, d.v.s.  550.000

av 40.4000, äro lyckllgt tillbaka  i  ditt:). land. Andra stride. alltjämt
tillsamans med frarsm'aman med ay ærlig framgång i  lokala sanmlanst'dt—
ningar med fiendm. Vi ha. 90355 gör: tillbaka större delen av de gevär,
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den  ammunition c.s.v., som vi ur "Ler dc senaste nis mSLnaderna samlat

i  Frankrike.  Jag vill utderstryka, att-bortsett från de divisioner som
hålle. på. ett utbildas Je), organiscras i  hemlandet-endast 12 divisianer
voro utrustade för strid 1 sådan omfattning; att det  vore  berättigat att
sända dem till ut?:andet. Detta lotsvarar helt ist antal, som fransmännen
fått besked om at» de  kunde  vänts. ha till fiil'fogsnde i Frankrike under
krigets niende månad".

Churchill  "behandlade härefter le svårigqeter, som komma att möta en
fiende, vilken Söker fo'rztaga en invasion i Storbritannia]. Stora

styrker måste föms över havet mh hållas i ständig strid. "När allt
kemner omkring ha vi dock en Ilotta. men samliga tyckas ha glömt detta.

Vi ha i dagpå denna b norsken store,= och kraftiga militär-aStyx-kor. Dessa.
styrker omfatta alla dr "bist utbildade och finaste trupperna, inklusive

de många tiztusental som redan ha Pt möjlighot att mäta sina krafta: med
tyskarnas och konstatera att is icke voro underlägsna. Vi ha för när-
vamde på våra be: 1,25 55.13". man. Denna  siffra  innefattar icke medlem—
:a'rna av det frivillige». lik:-ala försvaret. Vi ha i våra försvarsst'rkor
upptagit varende. man, får vilken vi ha ett Vapen. Vi vänta mycket stora
tillskott i vapen inom den närmaste framtid en, och vi 'a'nma inkal'la och
utbilda. ett mycket start antal man omedelbsrt. '.iärtill kc runa två ut—
märkta styrker från olika dominans, 'rilka vaksi- befirma.  sig i Storbritan-
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mien och korma att deltaga i :5rsv1r-.t av moderlandet". Churchill
förklarade i fortsättniu—gen, att Storbritannia enligt hans åsikt nu
år bättre i stånd att möta en irva aim än unier värlviskriget eller under

de första månadoma av det Am p'Jrciendekriget. "Flsttan har aldrig
påstått, att den skulle kunne. fn't-hinc'rarzyidcr av 5.000 eller 10. 000
man mot olika punkter av kusten nattetii eller under dimma. Mer. för 5

divisioner med lätt nateriel skulle let lock erfordras 200 33. 250 fartyg.
Det är mycket stora utsikter till att ex:sådan ilotta skulle upptäckas
långt  innan  den mitt kusten .llu- att (*en komme att spröngas sönder vid
försöken att landstiga". Churchill 'beh'rcllerleh‘irefter möjligheten av
en  invasion från luften. "han stom hagan är: Kunna vi bryta ned
Hitlers flygvapen? Britticiya flygplznstyper ha bevisat sin överlägsen—
het över fiendens.  Om iet blew fråga or, att försvara Storbritnnnien,skul-
le förhållendena bli  guns'mmare för engelsmännen än vid Dunkerque. där
de tillfogade fiendenför". ter i förhållarflet 5:1-  Som en följd av
striden i Frankrike har Englands styrka Wid J&ktplanen beträffar ökats
i jämförelse noi Tysklarfis, vilket land lidit fruktansvärda förluster.
Det år samt, att det tyska boubflyg '; ä,— överlägset i fråga om antclet
plan, men även vi ha ett arket kraftigt howi—flyg, vilket vi skola använda
mot militär-3 mål i Tysklam utan uppehall". Churchill uttryckte vidare
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sin övertygelse om att fien ‘r-rittisk: allménhetm  skall visa sig i  stand
att uthärda den prövning,son flygbmbardcmang innebära och fortsatte:
"Jag har nu givit några rnty'lnmgar nm de solida och  praktiska  gm‘ndvalar,
på  Vilka. vi bygga vi:  orubbliga  beslutsammt att fortsätta kriget. Våra
rådgivare uppmana css enhållibt at; göra «letta. Det finnes gata  utsikter
till en slutlig søger. Vi ha belt informant och konsultemt alla
dominier.  Jag har från deras premiärrinistmr mottagit budskap, vari
de  i  vältaliga ordalag ansluta sig till vårt beslut och fb’rlzlnmsig redo
att  dela våra Eden och hålle ut  till  slutet".  Churchill  uttelado,att
tysk—mms tenängvirster i Västra  Europa  visserligen {Ska möjlighetu'na
för  flyganfall  mot Storbri’carmien, f.ex. at: de ingunn: rinska utan
tvärtom avgjort 'o’ka effe}:tm :.v Storbritanniens "långdistznsblockad" och
yttrade vidare: "Detär ännu a'J' säkert, att det militära.motstfmfie't i
Frankrike kommer att i'xs tälla-. Even cm så  blir  fallet komma tyskerne. att
få svårigheter att rikt/L siza styrka: mot Storbritannia. Som en  ft’ljd
av återtåget från Fratkrilte h:. :ngelsm'innttn r.u större och effektivarc

styrker f'r'rr att möta :n invasicn. Bét-lust en av den industrin'l 1a  kapa—
citetcn hos de besteg-rak linden; kome-r att uppvägus genom leveranserna.

från Förenta statern och iofixierm. Dcn  komande vintern kom-er att
utsätta den mticnalsocialistiska  regime-n  for stora påfrestningsro När
jag gör upp denne stora helan Lid-(ting och utan illusioner överv'iga:
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fare!—na, finner jeg, att det finnes stora ski—il för intensiv vaksamhet

ooh kraftig; anstri'wu‘ngar men inga för  p&nik  eller förtvivlan.
Vi  veta ämm ej ved som kommer att hånda  i Frankrike, Fransk:).

regeringen kommer att kaste bort stora ctser och hele sin fraccii, om
den  icke  fortsätter kriget  i  överensstämelse med sina fik-dragsenliga
förpliktelser, från Vilki.  vi  icke sett 05» i stånd att 1695 den.  Vi  på

denna ö skola. aldrig glömma vårt kamratskap med det franske. folket. Om
vi  nu få a“ uthärda dotsrm som frensmännen genomlidit, skola  vi upp—
bringa samma mod, cch om våra anstringningax kröms av en slutlig seger,
skola fransmännen dela vinsterna. Ja, och friheten skall återupprättss
åt alla.  Vi  slå  icko  av något på. våra rättvim krav» Tjecker, polacka‘,
norrmän, holläniere, "Jelcare — elle som förcnat sin sak med vår -- alla.

skola återupprätme. Det som Weygand kalla. de slaget :21 Frankrike är nu
över. Jag misst'znker,att slaget om  Storbritannien  står inför sin början.
På. detta slag beror det 0:1 den kristne civilisationen skall överleva -

hela vår-, brittiska  liv, våra institutirner och imperiet.  Hitler  vet,
att han måste besegrs oss på denne 6 eller ftt-lira. kriget. Om  vi  kun:-n

hålle hcnom stangen, km hela Europa befrias  con världens liv åter komma
in  i  en solskensporioi Msn oz. vi  misslyekas, kvmer hela världen, in-
klusive Förenta stater-na. och allt som  vi  brytt oss om att sjunka ned  i
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Läæt  i
Humanism.

Karadas kri s—
geltagånde .

Värnglikt  i
Ege Zeelfm .

en ny mörkrets perf 3—1. Låt oss  sluta  oss sammen i  vå.- plikt och uppträda
på ett sådant sätt, att en det  brittiska :amväldct  och inrgeriet består
i  tusen år men '15 zllcjämt skall  kunna siigalatt den nuvarande tiden
varit dess stolteace stund.". (TT fr London)

Från Bukarest meddelis lE/yö: Under intryck  av marskalk Pétains förklaring

har kung Carol av Etmlir'ien haft överläggningar nm läget med sine. poli— '
tiske rådgivere. Samtllg; minis trer ha  inlämnat  sina avskedsenselmingar
utan att ange datum, så att kanungen när som helst kan ”Se:-eta. en ou-
bildning av kebicettet, (TT fr DNB)

Kanadas premierminister lhckeqzie King meddeln’e 18/6 i parlamentet, att
den första kcntingenten 11': en kamdensisk expeiitLJskir landsatt: på
Island. Han fijrklarade Eiere, att  Kanada  iztsträcker sin defensive
militämakt  till de franske och  brittiska  besiutnlngarna på vås tra
halvklotet. (TT fr Reuter)

Allmän  värnplikt  har införbø i Nya Zeeland genom en 18/6 utffirdad  för—

ordning, enligt vilken en  alluän  rase.—"r skal] ;.pprättes, bestående av
alla  min över 16 års alder. Ur denna  rese  skola de  utväljas, som skrla
tjänstgöm i  Nya Zeeland resp. utom landet. (TT fr Reuter)
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Estland under

ockuætionen.

Litquens
regel-ga" .

flak kr:-£" s—
raggor‘t.

Från Tallinnmeddells; 17/6 an: >1d-.mafiamen av Sovjetunionenshögsta
råds presidium  dannv  till Tallin hn mottcgs av bl.a. utrikcsncinistern

prof.  Piip och ryske ministel-n Tilti‘in. Fjr trygg-ande av lugn och ordning
i Estland har överbefälhavaren för  '54-1iaka armén infört f'o'fbud mot
offentliga och slutna sanmankcmster. (TT fr DNB)

Från  Kaunas meddelas 19/6: Nec" 121163.13 tag av komunikationsministerposten
ha alla. plataer i  den ny; reg ering—::: ’cillsatts. De  fiesta  ministrarna

tillhb‘ra det fömtvarand—c fomsocialistisk, partiets vänstra flygel.
(TT fr DNB)

Tyska krigsmakt ms (”inrlcmmznåo me idem)“. "Luneville och fästningen
Toul ha.tagits. Len iii-ska. flagg-.la va JB"? pg katedralen  i  Strasabsurg
Snabba trupper ha i Normandie tcgit Cherbourg. I Bourgogne  ryckz» embba
trapper  redan fram i rlktning not Lyon.  '  aster om Mfihlhausen stå från
Belfort komande pmsar— och motorisemde  divisioner i begrepp att förena

sig med de  trupper  son. git‘ till anfall "over‘o'v-re Rhen och som vid Munster

redan ryckt djupt  tn i VJgusex-na- ; Maginotl'njen på bids sidor om
Diedenhofen g'o'z fiende-n alltja'mt mot stånd. l Ehgland he. tyska bcmbplans—

förbandutsatt talrikl ljgplatser samt dc s"-ora olj ebehfillarna vii
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Luftag E922

mot England  .

Frankrike utser

underhandlare .

Themsemmmingen för html-&"flll och satt de sistnfhnnda i brand".

(TT fr DNB)

Brittiska flygninish ri et .. edelt-)'. "Fientj :: flygplan ha natten till
19/6 företagit bombzziéer mot f.:iscrfkt i 'vst .». England. Omkring, 1C0
tyske flygplan deltcgo i .ailenz. Ficniens nuvudsakligaste mål torde

ha varit flygbaserna på östkust- n' . '  (TT fr'Reuter)

Från  Bordeaux meddelas: Fransk; uznisterrårlet sammanträdde kl.  9  på

morgonen  19/6  under  presiden‘ Lebmms ordfijmndeskap. Rådet tog därvid

kännedom om der. av spansk; aml—assao'ren i Frank!-me förmedlade skrnvelsen

från  tyska  riksregaringer. Inlig .e1ma shrivelse är tyska riksregeringen

redo  att infrmera.  f:ans‘::9.rcgerfu': r1 om villkoren för att instills-Jude
av fientlighetema. och Skill, '!å .;nrrt tysk-e rLksrvægL-rirgen inform-rats

om namnen på de franske bcfullzä; tig-eie 1mdu-lzaxd1arna tillkännagiva

när och var dessa fullm'f'k' ".ge Akola mottagas. "Ministerrådet utsåg Jär—
efter fullmälcufze.Den skrivelse från ;;;Jka "iksregeringen, som be-

handlades vid dagens mnisterrråd, imekL—Jl leke de villkor, som Tyskland
uppställer för en vapenlila. Vapnen kr nm? icke att nedläggas förrän enig-

het uppnått beträffanie dessa vilUcor, d.v.s.  efter förhanllarna: samman—

‘tz'fiffande.Utnämmndet i. och .ö. sig  w  z’ul‘méktige, Vllket franska

rcgeringæ bmedel‘bar‘: företog, har silumin skaft :beroende av ae tyä<a

willkcren och också av en ever tunfll var'wwila. (TT fr Havas)
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Chia e  ordfö—

rande i  Paris
munic ipå lråd.

Krige t i
Medelhevet .

U'båt sämct av
italienerne.

.mE task gazes!
mot Italiä.

Från Paris meddeles; att de medlemmer av municipalrådet, som stamat
kvar  i Paris, valt förre polisprefektcn Jean Chiappe till ordförcmde i
municipalrådet, i vilken egenskap han får i uppdmg aH; representere.
stadens intressen hos de tyske ockupationstruppcrna.

(TT fr Havas)

Franska försversministeriet meddeler 19/6: "Under den först". veckan
sedan Italians krigsförklaring ha flera fianlifx ubåtar sänkts i Medel-
havet. Såsom vedergällning för fientliga flygraider mot våra kustcr och
bar i Provence och Tunis och mot Korsika ha flott— och flygoperationer
företagits mot industriell-a och militära mål i Italien. Sjöförbindelserna.
i Västra Medelhavet äro säkrade". (TT fr Elvas)

Det italienske högkvzirteret meddeler 19/6, att  italienska  sjöspaningsplan
ha sänkt en fientlig ubåt. (TT fr Stefani)

Från Kairo meddelas 19/6: Egyptiske regeringen har till schweiziskn lega-

tionen, som åtagit sig att handba. Italiens intressen i Egypt—"r., över-lämnat
en not vari den krf-iver,7 att italienske regeringen skall avge en förklaring

med anledning av gränsintemezzon Vid gränsen  till Libyan, Vilka krävt
offer på egyptisk sida, (TT fr Harms)
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Sov'et erkänner
erövriggen av
Albanien.

Brittisk dekla—

Erin Rom meddelas 19/6: Den sovj etryäca Rom:.bassadören Gorelkins
lcreditivbrev äro riktade till itaiienska kommgen även i dennes egenskap
av konung över Albanien. ('I'P fr  DEB)

I  en deklaration i brittiskn underhuset 19/6 meddelade Butlergztt spanske

ration om T er. generallmnsuln i Tenger för-klamt, att den spanske militärockupationen nv

Storbri tenniens
hand el.

Tanger utfé'rts av Cherif Mahallo. i marockanske sultanens namn och endast
åsyftade att trygge Tangers strikte neutralitct. Butler tillade, att
ockupationen endast är av provisorisk natur och att de intresserade
maktemas rättigheter och mdigheternas befogenheter i området skola
respekteres. (TT fr Reuter)

Den brittiska importen under maj 1940 hade ett värde av  105.552.962  pund,

vilket innebär en minskning med 27.045.668 pund jämfört med maj 1959.
Ebrporten uppgick till 45.499.645 pund, d.v.s. en filming med 5.226.295

pund mot mj 1959. Reexporten hade ett värde av 3.213.913 pund, vilket
innebär en minslming med 1.798.450 pund jam fart med samma. period 1959.

(TT fr Reuter)
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Barnevakuerin
frän Stor—
britanni en .

Int ernerade
ti 11 Kanada .

USA och Burgas

kolonier.

Från London med-Germ! 19/6: Den interministeriella brittiska kommission,
som tillsatts för att dryf‘ta fie talrika anbuden från dominier'na om att

bereda tillflykt åt barn från Storbritannien, har utarbetat sin rapport,
vilken godkänts av regn:—:ngen. Det är meningen tatt så gott som omedel—

"bart överföra 20.000 ham till dominierna, därav hälften till Kanada.

(TT fr Reuter)

Kanadas premilclmjnister Mackenzie- King meddelude 19/6, att Kanada gått
med på att mottaga utlänningar, vilka äro internerade i Storbritannia,
samt krigsfångar.. Premiärministern tillaie, att Storbritannien först
önskar evakuere de internerade utlänningarna, då dessa kunde förorsaka

oordningar '1 hån—5.8159 av en invasion. ; andre. rummet ville mn överföra
krigsfångar och därefter engelska barn. (TL fr Reuter)

Från Washington meiielas: Amerikanska representanthuset har 19/6 med
382 röster .ad.  S  :r.+,a:'it ett lagförslag om att Förenta staterno icke
äkola gå med på att något territorium på det Västra. halvklotet överlåtes
av en icke—anerjkansk stat till en annan. Förslaget har tidigare god-
känts av senat-en med samtligo. 76 avgivna röstcr. (TT fr Reuter)
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USA och Eur ggas
kolonier.

Amerikansk

j gear-fletta.

Panamerikansk

konferens före-
slagen.

Amerikanska utxikcsöep-zrtementc-t meddeler 19/6 att till regcringarna i
Berlin och London övcz lännats noter, vari erinras om att Förenta statema
icke komma att tillit; att utomamerikanaka makters besittningar på

Västra halvklotet byta ".,;are.Liven franska och holländska regeringnrna

ha underättats om För-e:.tz stafernas inställning till denna fråga.
(TT fr Washington)

 

Förenta statermzs .narinmjnistcrium meddelar 19/6, att en ny jagarflotta

för  Atlantiska oceanen  skall  bildas.  Den kommer att bestå av 100 enheter-
(TT frHavas)

Förenta stater—na I":  officiellt tagit initiativ till ett samanträde inom

den när-maste jr,”;u'tialen med representanter för de panamerikanska re-
publikerna i syftf: ”tu bchendln de problem, som uppstått för det Västra
halvklotet till följd av kriget i Europa. (TT fr Reuter)
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Beredska sit " der Under ordförandeskap av  presiflent Cardenas beslöt mexikanske minister-
i  Mexiko.

Japan och
Indokina .

rådet 18/6, att låta inkalla kong-rcssen till urtima samanträde. Vid
sammanträdet skola följande lagförslag framläggasz 1) Lag om värnplikt,
2) Lag om inr'ittande av ett högsts försvarsnid, 5) lag om förvaltningen
i  oljeindustrin; 4) Lag om skyddet av järnvägarna. (T'I‘ fr DNB)

Från Tokyo meddeles: Japanske vice utrikesministern Tani överlämnade
19/6 en protest ti 11 franske ambassadören i Tokyo, i vilken japanska
regel-ingen kraftigt vän'ler sig mot Franske Indokinas hållning i den
kinesiske. konflikten. Franske ambassadören svarede härpå, att hans
regering har för avsikt ett vidt-a l'a‘mpliga åtgärder för att åstadkomma
att hjälpsänåningaxna till Chiang Kai-Ohecik frivilligt inställas. Utrikes—
minister Arita. har Vid ett extra samnantr'ade med det inre kabinettet
meddelat, att han givit de japanska ambassadörema i Berlin och. Rom
instruktioner om att inleda diplomatiske för-handlingar med respektive
regeringar om "ett livligare deltagende från Japans sida i Fransk::
Indokinas tide". ('1'1‘ fr DNB)

x
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- Litauen under

ockugat ionen  .

Val i Karelen.

Från  Kaunas  meddeles 20/6:  Litauens konseljpresident, Paleckis, som

för närvaræxde även fungerar som landets president, mottog 20/ 6  överbefäl-
havaren och krigsministern general  Vitkauskas jämte övriga medlemmar av

arméledningen.  Han betonade där-vid nödvändigheten att ytterligere för—-

djupe de ömsesidigz'. förbindelsema mellan Litauen och Sovjetunionen.
Genom arméorder har förutvaranåe krigsministem general Musteikis för—

klamts för fanflykting och därför uteslutits ur annén. Tautininkaifb'r—
bundet, vilket under presment Smetonas  ledning i 14 år varit den enda
regeringsorganisationen i landet, har upplösts. En nångd högre ämbets—

män ha entledigats från sine. poster. (TT fr DNB)

Från Moskva meddehs: I den karelske. 5.2514?- republiken ägde 16/6 val till
Sovjetunionens høgste sovjet rm. Samtliga.vane. äro kandidater från
det komunistiska partiet eller partilösa.  Valdeltagandet  utgjorde
99.67%. (TT fr  TASS)
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Ez regel—125 i
Lettland.

\

Från Riga meddeles Den nya  T-eitiska :egct '.ngen,som bildades 20/6, har
följande sammens: 't; 1'1ng' Kr  .«seijpi1ee11enu professor  Kirchensteins, vil—
ken tilla vidt re =11 tunger ,: »om utrikesminis uer, im jkesminister Villis
Lacis, minister för a]; .nänm. mg: 1'. vinne ..er Peter Blaus, sosialminister
och interimistisl—z uvlaz'visnin—sr. ir s.:er Lacis, justitieminister och
interimistisk finansminister  Pabelzs, mnmunikationsminister  Janis
Jagars, vice n rik—31111115 ;er nah che” för ien politiska polisen  Latkov—
skis. rl‘ill chef f'ci.a1-mén ”Tr utStt+S general Roberts  Klavins.  Den nya
regeringeix hage  20/6  sitt första samanträde.  I  den nya lettiska rege-
ringen ha huv-uisakhgen (flene-rats personer av radikalt demokratisk ty'p,
medan de förui varanle  mLKVh'ur'ama, som i stort sett representerat det
form "bondeiörhuniet SLM; :”:gdåsk'årf—rea, ;;elt skju‘uits åt siden. Varken
socialdemokrater el ".er komm- min: I n: tagits med. Den nye premiärminis-
tern Kirchensteins  31.11 ön e ti aga-re demokratiske centern, ett parti
som ofta spelade den bmzylels :f1: Lla. vågnästarfollenuoch har ‘01. a. varit
ecklesiastikminister. Zen nye inrikesministern Villis Lacie är en hekant
författare av radikal  ‘Ln‘ellektuell fin), som tiöigare inte  sysslat  med
politik.  Intc  nn llu' ien nye ixlgbminlstem. g».nera1 Darnbitis, bar
tidigare varit pol'JlsKt eng-iguan. Han  antes  som en skicklig militär,
och det kan nämnas, ett man 'r-rser sår,-gt intresse för Skandinavien och är
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Voldemaras 1
sglddshiikte.

Ital iefl och
vapenstille-
ståndsförhand—
l'ggém.

Förhandligggr
Frankrike-

skland .

aktiv medlem av letHsk-svcnska föreninéen i  Riga. Justitieministern
Paberzs har tidigar: bakl itt Sm lefattning i kaalitions— och vänster—

regeringr. Han rep'nsenterf'ie iaejnen lettiski progreosietema.
(DN frRiga)

Från Kaunas med  ielas  fil,/b: I—öruhnremde  litauiske konseljpresidenten

Voldemaras, 50.1 oré..La-‘; ital-vim till Litauen, har tagiisi skyddsmil—je.
Rättslig underækninö' Zur  inletts :ot honom. (I'I‘ fr mm)

Officiant medö elas i Ron—. "Den franska regeringen har 20/ 6  genom den
spanske. regerirgens f'o'r'nudl1'r v'in’c si; ti]; (un  italiensk-aregeringen

och  anhållit  on vapenstilleatinc.  læilenska rcgeringen har svar-at på
samma väg oc: 1 535315 form som tyske regeringen, d.v.s. att den väntar
få höra  namn'm  på &;  j'ransl'a !".111 i" til"., var;:fter plats och tidpunkt
ft‘rsammantr'iffaadet ket-mer e*t jestsnlias". (TT fr DLB)

 

Från  Berlin :nefldelas LO,/6:  Ivan frarsza. mgerimen bar medflelattyska

ruget-ingen namnon  på si'w beihllmälrti ad;  underhandlare vid  vapenstille-
ståndsförhanilingzma. ]e  fullmäk  race äro: general Huntziger, ambassaiör

No'el, viceamiral Le Luc och  generalen  i flygvapnet Berga-et. Det tyska
fiverkommandc h'r madeline—*t Nter wedr’e‘mdets ankomst träffat nödiga.

anstalter 2‘6!- ::;t motta; der iransk”;  vapenstilleståndsdelegationen.
(TT fr  DNB)
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Tal av Pétain. Marskalk Pétain höll 20/6 följande tal till franska folket: "Fransmä'l

Jag bar begärt av motstanderen att göra slut på fientligheterna. Rege—
ringen utsåg i går fullmäktige, Vilka.ha till uppgift att göra. sig

underrättade om Tysklands villkor. Jag fattade "detta beslut medan det mili-
tära läget lcrävde det. Vi hoppades kunna hålla stånd vid linjen  Somme —
Aisne. Weygand hade grupperat om våra styrker. Hans namn var log för

att fömtspå. seger. Linjen  höll emellertid icke, och våra trapper måste
slå. till reträtt inför fiendens tryck. Redan 13/6  var en begären om

stillestånd oundviklig. Bakslaget överraskar er. Med  hänsyn till var-ids—

kriget 1914-1918 frågar ni er vilka. orsakerna kunna vara. Jag skall
omtale den för er. 1/5 1917 hade vi fortfarande 5.280.000 man i vapen,

trots tre års mördande strider. Strax före det nu pågående slaget hade
vi  50mm  färrer I maj  1918  hade vi 85 brittiska divisioner. I maj 1940

fanns det blott lO.  1918 hade vi på vår sida 58' italienska divisioner
och 42 amerikanska. Vår underlägsenhet i  mtoriel var ännu större än i
fråga. om mnskap. Det franske flygvapnet har kämpat en mot sex. Vi voro

icke såstark'a som för 22 år sedan och hade icke heller & många vänner,

alltför få  barn, alltför få vapen och alltf'drfå allierade. Dette är

orsaken till vårt nederlag. Alla  folk ha känt framgång och bakslag. Det
år av deres sätt att reagere. som det visar sig om de äro svaga eller
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Bordeaux
bombarderat.

starks. Vi skola lira av det förlorsde slaget. Efter segern 1918 ha:-
lusten att njuta varit sterkare än offerviljan. Ånspråken hos folket
voro större än viljen att tjäna. Man  ville  icke göra några ansträngningar.
I dag har olyckan kommit. Jag var med er under de ärorika dagar-na.
Som chef för roger-ingen skall jag förbli hos er under de mörka dager som
stunda. Striden blir densamma. Det gäller Frankrike, dess jord, dess
söner". (TT fr Havas)

~ Från Bordeaux meddelas: Bordeaux har 20/6  utsatts för ett förödande
flygangrepp av stora tyska eskadrsr. Bombardemnget betecknas såsom det
svåraste som ägt rum mot någon fransk stad. Bordeaux, som är en stad
på 300.000 invånare, var vid bombraiden överfylld av flyktingar. Man
beria'lmar,att13433mindre än 600,000 heml'dsa från alla delar av Frankrike
sökt sig till staden. (UP fr Bordeaux)
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;*s krigs-
rapp ort .

lktil—ugär i
Schweiz .

 Tyska wigs-maiden; {mice—L "oc meddeler: "I Bretagne har den franske.
örlogshamnen Bzes-c inf agio—1 l Normandie har även Loires nedre lopp
från Nantes till Tours uppnåtts och överskridits på. enstaka ställen.  I
norm Lothringen ‘r-a mi “To" av den slagna franske östamén trängts

sammen i ett allt s område vid Mosel samt i Vogeserna. Väster om
Weissenburg har Vig?" njen ånyo genom'bfntits.Störtbomb- och bombföx—
hand he. förstört en skor de). a'r befäs tnirigsverken med fullträffar. Sedan
10/5 ha fientlig; or}: "ranet brittiska flyg-planfortsatt att under natten
ang-ripa öppna tyske stader-= Det tyske. flyget har nwnera börjat en
vedergällningäaktion not England. Natten till 20/6  angrepo bombflyg—
förband det seåq brittiskfixusLningscentrum särskilt viktiga kväveverket
I Billigham. Vidare ant-bes oljetankar  1  Hull i brand. (TT fr DNB)

     

 

  

Offisiellt meddeles  i  Bern, att en allies-radstyrka på 28.000  man, nämligen
16.000 polacker och 12.000  ;"ransmän med 7.800 häatan. mat sin  tillflykt
till schweizickt "Trade natten "till 20/6-  Enligt  preliminära beräkningar
ha sammenlagt 40-000 mer. av olika vapenslag från Frankrike överskridit
schweiziska gränsen. Trop—gerne avväpnas och interneras. Strb'mmen av
trupper över gränsen pågår all'tjäm't. (TT fr Bern)
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Fransk j %"
sänkt .

Storbitanniens
fbi-svar.

Abessiniezr
orga—niseras .

Det italienske högkvarteret meddelar20/6, att ytterlig-are en fransk
jagare om 2.500 ton sänkts av en" Italiensk ubåt. ('1'!‘ fr Stefani)

I brittiska underhuset tillkämzagavs 20/6, att 4 Iva årsklasser i juli
skola inskrivas till militärtjänst, nämligen de män som äro födda 1906 —
1909. Antalet inäcrivna kommer då att "även-stiga4 mil,)". Stm-a avdel-
ningar ur den austmliska imperiekåren och Nya Zeelands expeditionskår,
Vilka lämmde Australian och Nya Zeeland  i  maj, ha anlänt till en ham i
Storbritannieh och dirigeres nu till sina förläggningar.

(TI' fr Reuter)

I Kairo meddeles20/6: Tusentals abesainier, som flydde till Sudan då
italienerne erövrade Abessinien, äro i fare med att bilda en legion för

att befria landet 'i'rån det italienske oket." ('I'I‘ fr Reuter)

Roosevelt bar fo‘r senaten framlagt förslag om utn'äxming av den republi-

kanske vicepresidentkandidaten vid förra presidentvalet Frank Knox- till
marinminister och fb'rutvarande utrikesministern under president Hoover,
Stimson, till krigsminister. Knox skall efterträda Charles Edison, som
avgått för att uppställa sig san kandidat vid guvernörmlet  i  New Jersey.

Stimson skall efterträda krigsminister Woodring. som avgått av personlig-&
skål. ('n' fr Washington)
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Tal av Hull .

Nazister i .

m'

flak protest

1—w-

\ l v

I  ett tal vid Harvarduniversitetet30/6 gick amerikanske utrikaaministern
Hull häftigt till angrepp mot isolationismen och uppmenada de människor
och nationer am älska. friheten  att förena sig till en oövervinnelig
fi'r sversmkt. Ministem yttrade bl.a.: "Det  amerikanska  folket har
aldrig stått inför ett större prov än  i dag. Vårt nationella oberoende,
Våle dyrbara institutioner äro  icke  skyddade mot det storhetsvansinne som
1  deg täcker en så stor del av jordytan med sitt hot".

('I'I‘ fr'Reuter)

Från Montevideo meddeles 19/6: En särskild undersökningskommission,
som tillsatts sv Uruguays parlament för att utrede den nazistiske. verk-
samheten  i  landet, har offentliggjort en rapport, varav fremgår, att
"femte kolonnen" uppgj ort fullständiga planer på hur den skulle skaffa
sig hen—avälde i landet. ' (TT fr Reuter)

Rapporten om den nazistiske verksamheten i Urugugy‘har förenlett det tyske.
eindebudet i Montevideo, att avlämna en protest. ? denna heter det;

att påståendena om en nationalsocialistisk upprorsrörelse i Uruguay icke
blivit bevisade och att de företagne. undersökningar icke viset annat än
ett en lokalavdelning av nationalsocialistiska arbetarpartiet existerar i

Uruguay, vars verksamhet är av kulturell natur. och vars legalitet under
en följd av år icke blivit ifrågasatt. (UP fr Montevideo)
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Arggnnms
för-svar.  -

Yapa. ørten

till Ch .

!ientsinbl ock—s:
den avblåst  ;

Från  Buenos  Aires meddeles 20/ 6: I Juda-utm med presidenten har
argentinsks regeringen förelagt kong—essen en rad få:-slag, syttende till
att stag-k3 f'drsvaret. (’1'1‘ fr DNB)

Franske ambassadören i Tckyo informerade 20/6 japanska vice utrikesminis—

tern Tani om att franske regel-ingen med omedelbar verken förbjudit trans—

port av krigsmateriel från Franaka Indokim till Chungkäg och att den icke
har något emot att japanske tjänstemän sändss till Haiphong och till

'gränaövergångsställens. ('1'1' fr DNB)

Från Tientsin meddeles: Den japanska blockaden mot de brittiska och

franske koncessionerns i Tientsin avblåstes 20/ 6. Den slutna överens-
kommelsen går ut på ett intimare samarbete mellan de brittiska och de
japanska mdighetems för undertryckande av terrordåd och upprätthållande

av  lug-n  och ordning. Det av en bank i Tientsin förvarade silvret skall
efter försegling kven-ligga i bankens 7311 i avbidsn på nytt  avtal
mellan Ehgland och Japan. Fö e förseglingen skall av silvret ett belopp
av 100.000 pund mdentas och  anv‘a'ndas till lindrende av nöden i Nord-

kina. (TT fr  mm) x
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Revolt i Estland.?rån  Tallinn  meddeles: Efter stora demonstrations: 21/6  besatte revolu—
tionära arbetare på efter-middagen slottet i  Tallinn, vilket är sate
för estniska regeringen. Den röda fanan hissades på det 700 år gamla

slottstornet. Regeringen avgick och ersattes av en exekutivkomitté

”bestående av Neeme Ruus, känd socialistisk partiledere, Otto Paevn
och E. Piirson, både. feckföreningssekreterare, samt advokaten Leonid
Kahkrs. Den estnisks presidenten Päts försökte från slottet tal'a till
folket, men blev avbruten.
Den nye estniskn regeringen utnämndes efficient  21/6  kl. 22. Minister

listan har följande sammensättning: Ministerpresident Johannes Vares,
vetenskapsman och författare, vice unnlater-president Hans Kruus, professor
i historie, utrikesminister Nigel Andreesen, kind socialistledare, inrikes-
minister Maxim Unt, socialminister parlamentsledamoten Neeme Ruus. under—
visningsmtnister Johannes Semper, språkvetenskapsmsu, justitieminister
Boris Sepp. advokat, finansminister Alexander Joeäär, handelsminister Jo—
hannes Nihtig, kommunikationsminister general P. Rothberg (tidigare biträ—
(lande krigsminister). Ingen av den nya. regeringens medlemmar är kmmtmist.

(UP fr  Tallinn)
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Vagensti 11e-
ständsförhand—
lingar i
Comgiäæe.

Den franska delegationen vid förhandlingar om vapenstillostånd3.1;m
21/ 6 till Compiégneskogen. Förhandlingama fördes i samme jämvägsvagn
som begagnades vid stilleståndsförhardlingarna 1918.  DNB skildrar
eeremonin på följande sätt: "Strax före kl. 15 marscherar hederskompaniet
upp, och kl. 15.15 anländer  rikskansler  Hitler i bil till zinnsa'spfat han
Han mottages av generalfälmrskalk Göring, storamiral  Raeder, general—

överste von Bmuchitsch, general Keitel, riksutrixesminir‘ce: von Ri'c'wentrop
och sin ställföreträdare Rudolf Hess. Följd av dessa passerar han heders-
kompaniets front. Na": hun kommer fram till den runda platsen, tråder
han fram till minnesstenen och stiger sedan med sin  svit  upp i vag-nen.
En stund senare, k1. 15.30, anländer den franske delegutionen... Heders-
kompaniet står tyst med gevär för fot. General Huntziger blir stående ett
ögonblick,  innan  han kl. 15.35 går upp vagnen.  I  denna ha rikskansier
Hitler och hans svit rest sig. Rikskanslem häläar var och en av de

franska befullmäktigade genom att ly-ftahögra handen. Sedan  infaga  de
närvarande sim. platser... Där-efter reser sig chefen för krigsmaktens
övex—komao-vgeneralöxierste Keitel och låser inledningen till rzr as;-ulle—
ståndsvillkoren. Sändebudet Schmidt. översätter däreftez denna.
Gennalöverste Keitel yttmde: På uppdreg av Der F'u'hrer och den tiske

krigsmaktens högste befälhavare har jag att för eder mge 10; ;: "? 5:5- .
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ration: I förtröstan på de av amerikanske presidenten Wilson  till  Tysk?)-
riket avgivna och av de allierade makter-na bekräftade försäkrirgarne. ned—
lade  tyska  krigsmakten i  november 1918 vapnen. Därmed  avslutades ett
krig, som  det  tyske folket och dess regering icke  velat  och i  vilket  det —

trots oerhörd överlägsenhet— icke lyckats motståndarne ett på något
sätt  avgörande besegra den tyske hären, krigsflottan eller det tysk". flyg;-
vapnet. Redan vid ögonblicket för den tyske vapenstilleståndskommssionens
ankomst  började man emellertid bryta de högtidligen avgivna  löftena.
Där-med började 11/11 1918 i  dette  tåg  det  tyske folkets lidandes tid-
Allt  ved som kunde  tillfogas  ett folk  i  fråga om vanära och förncari
i mänsklig och  materiellt  lidande utgick härifrån. Löftesbrott cc}; mened
hade sammansvurit sig mot ett folk, som efter ett över fyraårigt  hjälte—r
modig-t motstånd  blott glvit  efter för den svagheten  att sätta  tro  till  de
demokratiske statsmännens utfästelsor. 3/9 1959, 25 år efter värl;skrigets
utbrott, förklarade  England  och Frankrike åter  utan  varje  anlednj  og
Tyskland krig. Nu har avgir-andet genom vapnen fallit.  Frankrike är
besegrat. Franske regeringen har anmodet riksregeringen  att  för den
tillkännage  de tyske. villkoren för ett  vapenstillestånd.  Heir den histo—
riska Compiegneskogen utsågs för överlämnendet av dessa villkor, skeade
det  för  att  genom dama handling av åter gottgörande rätt-vise.— en g-mg
för  alla - utplåna  ett minne, som för Frankrike icke varit något  ärofullt
"blad i dess historia men som av det tyska folket känts såsom den djupaete
vanära för 311a tider. Frankrike har efter heroiskt motstånd besegg-lts
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i  en rad blodig-a årabbningar och har brutit sammen.  Tyskland  har därför
icke  för  avsikt  att ge vapenstilleståndsvillkoren eller vapenstillestånds—
förhandlingam karaktären av smädelser mot en så tapper motståndarc.
Avsikten med de tyska kraven år: 1) att förhindra ett återupptagand; av
striden, 2) att sk'a'nka Tyskland alla säkerhetcr för den landet påtvungne
fortsatte krig-föringen mot England, samt 3) att skapa förutsättningar
för gestaltandet av en ny fred, vars väsentligaste innebärd skall vare
en gottgörelse av den orätt, som med våld tillfogats det tyska riket självt'.
Alle de närvm-ande resa sig där-efter och rikskanslern lämnar kl. 15.42

med sin  svit vagnen, medan generalövcrstc Keitel stannir kvar med de
franska fullmäktige... Sedan Hitler med  SinENit  lämnat Compi‘egneskogcn,
och de franske underhandlarna genom generalb’verste Keitel delgivits vill-
koren för vapenstilleståndet, drogo sig de franske befullmäktige kl. 16.25
för enskilda överlä'rgningar tillbaka. till  det Speciellt för dem uppslagna
tältet. De; ha därifrån både telefon-, radio— och teleprinterförbindelse
med sin rager-ing i Bordeaux. Kl. 18.10 begåvo de sig ånyo till den histo—
riska järnvägsvagnen, där förhandlingzrns med de tyska representanterna.
fortsatte.

Sedan akten  i  Compiégneskogen avslutats gav rikskansler Hitler följande
order: 1) Den historiska järnvägsvagnen, minnestavlan samt minncsstenen
över den gelliska triumfen skola. f'r‘ras till Berlin. 2) Underlagcn för
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' et i Rumänien.

Vä smakt arms
nxgglnnsköp .

de både. tiger: och de stemr sou utmärkte  platsen skola  förstöras. 3) Min—
nesmärket över marskalk Foch skall bibehållas i sitt nuvxr'znde skick".

(TT frDNB)

Rumänske  konungen harr utfärdat en omfattande amnesti, vilken  gäller för
alla  politiska brott med undantag för fön-äderi och  spionagc. 21/6 publi—
cerades en för-ordning enligt vilken "den mtionella pånyttfödelsensfront"
ombildas till landets enda parti under  nazhnet "nationens parti". Det fir
totalitär reg-im och står under konungens högsta ledning.

(TT frBukarest)

De allierades inköpskommission i Förentu statema meddelar, att nya.
kontrakt avslutits om leverans av 1.500 flygplcm. Tillsammans med tidigare
beställningar uppgår det samanhgda antalet  av de flygplm, som beställts
av amerikanska fabriker, till över 10.000. Av detta antal ha redan

2.500 levererats. (TT fr Reuter)
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Ekonomisk  Elan
f6r_ Amerika.  .

Indi en och
kriget  .

Lettland under

ockupatisnen.

I  Washington  meddelas 21/6:  "President Roosevelt  bar goik'ént en rapport,
scn behanilar en  plan  på att åstadkomma en panamerikansk  ekonomisk enhet

genom ett stort program för centrglisering av exporten från det västra
halvklotet genom en agentur, representerande samtlige. lander.  Han har
amnodat utrikesdepartementet att företa sonderinger hos övriga. amerikanska
lander  för att utröna deras ståndpunkt till planen.

(TTfr Reuter)

Indiska. nationalkongressens exekntivutskotthar 21/6 antagit en resolution,
vari man förkastar principen att ett angrepp utifrån bör mötas  med "icke
våldsaamxe." metoder. ('I'Tfr Reuter)

Från Riga meddelas 21/6: Den nya lettiska regeringens första åtgärd
blev att utfärda amnesti för politiske "brett. Den  hittillsvarande armé—
övexbefälhavaren och krigsministern general Berkis har på egen begären
entledigats.  Statspresidenten bar till bans efterträdare som amé'o'ver—
befälhavare utnänmt general Klavins. (TT fr DNB) x
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Estland under
ockuæ t 1 men.

r

Från  Tallinn meddelas:  Den nye. estniska regeringen avgav 22/6 sin
programförklaring.  Bari  framhålles, att  utrikespolitiken skall  farms  i
vänskaplig anda och i. förtroendemllt förbållande till  Sovjetunionen.

Samtidigt önskar man även bevare. de  vänskapliga relational-n3 med  alle.
andra  lander.  På  im'ikespolitikens område intar man  i främsta rummet
dal ståndpunkten, att de  politiska  fångar som dömts under den senere tiden,
skola  friges. Dessa fångf—r utgöm endast ett par  tiotal.  Statens  för—
valtningsmskineri  skall  för-mas, så. att byrålcmtien försvinner. Rege-
ringen önskar  så:-skilt uppmärksamma utveckligen  av de ekonomiska för—
hållandem  med avseende på Sovjetunionen. På. det  sociala planet  är syftet
att var och en  skall erhålla. utkomstmöjligheter.  Till slut  uppmenar rege-
rimen Estlands  folk  att bevam sitt  lugn  under de ändrade  förhållandamz
"De av regeringen vidtagna åtgärderm åsyfta. Estlands och det estniska
folkets bästa". (TT fr  Tallinn)

Estniskz statspresidenten har  beviljat general  Laidoner  agsked från
pos ten 20:  övorbefälhavare för försvarsmakten. (TT fr DNB)
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Kommunistde—
moutrationer  i
Lettland.

gisk-gm
relationema.

Vid en arbetardemonstration  21/6  i Riga överlänmade en deputation till

den nye regeringschefen en rad krav, Vilka bl.a. innehöllo följande:
1) Idle "folkfiender." skola stanzas  inför  en folkdomstol och deras egendom
skall indres. 2) Slqyddskårerns skola upplösas. 3) Allabanker och
storföretag skole ställes under folkets kontroll. 4) Alle lantegendomnr
som överstiga en viss medelstorlek skola. uppdelas. 5) Det kannnmiatiska
partiet skal]. legaliseras. 6) Allmänna, hemliga och direkta val till en
folkrepresentation skola anordnas. 7) Självfömltningen  i  städer och
kommuner skall demokmtiseras. Då arbctarna företogo sympatimmifestn—
tioner utanför sovjetryska legationens byggnad besvarades dessa med tal
av sovjetryske  ministers och vice ordförancbni Sovjetunionens högsta råd,
Vysjinskij. (TT fr mm)

Officiant meddeles 22/6 i Moskva: "På senaste tiden ha i samband med de
sovjetryske truppernss inmarsch  i  de baltiske statemas territorier rykter.
spritts om att 100  å  lSC sovjetryska divisioner koncentrerats vid litau—
isk-:tysks. gränsen, att desætruppsammndmgningar framkallsts av ett
Sovjetunionen varit missnöjd med Tysklands framgångar i väster samt att
de återspoglade en försämring av de rysk-tyska  relationema  och bade  till
syfte att öva 131k på Tyskland. Sovjetryska telegrambyrånTASS är
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benvndigad forklara, att alla dessa rykten, vilkas grundlöshet är uppenbsr,

på intet sätt motsvara verkliga förhållandet. I de baltiska state:-na

befinna sig i själva verket icke 100 eller 150 sovjetryska divisioner
utan allt som all": icke mer än 18 En 2C divisioner. Dessa divisioner äro
icke konsentrerade vid den litauisk-tyske. gränsen utan i olika områden
inom de tre bslti ska  republikerna, och de syfts icke till att "im tryck

på Tyskland utan till att skapa garantier för genomförandet av bistånds-
pakten mellan Sovjetunionen och dessaländer. I vederbörliga sovjetryska
kretsar hyser man åsikten, att kolportörerna av desse. vanvettiga rykten

följa ett visst sytf'te, nömligen att kasta en skugga på de rysk-tyska re-
]ationerna. De äro uppenbarligen icke i stand stt inse det iögonfallande

förhållandet, att de vinskapliga relationer som  utveck-Jat  sig mellan
Sovjetunionen och Tyskland som resultat av nmaggressionspaktens avslu-
taude, icke 1:1v störas genom rykten och värdelös propaganda, ty dessa

relationer grunda sig icke på tillfälliga motiv av konjwkturkaraktär utan
på Sovjetunionens och Tysklands väsentliga statsintressen".

('r'r fr DNB)
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Tysk krigs—
ragp-c—r—t .

Fransk krigs——
ra ort.

Tyska krigsmaktens överkommando meddelar: "De i  Elsass—Lothringen inne—
slutna franske arméer-na ha efter förtvivlat motstånd kapitulerat. Samm—
1agt omla- O,,5 miljon franske soldater ha därigenom givit sig åt våra
trupper. Bland dem "befinne sig —  förutan många andre generaler  -  över.—

befälhavarna för tredje, femte och åttonde arméerna. Blott enstaka

avsnitt av Maginotlinjen i  nedre  Elsass och i Lothringen samt sönder—

sprängda avdelningar i Vogesema göra ännu motsa-bånd".
(TT fr DNB)

Officiant meddelas  i Bordeaux: "22/6 ryckte tyske. spaningsqelningar

fram vid nedre Loire i riktning mot la  Roch— su1~Yon och Poit'érs. Den

tyska framryckningen i Rh'ånedalen utsträcktes en smula i riktning mot
Isére. På sydfronten vid Alpema gingo italienarna till angrepp på flere"
punkter från Mont Blanc till havets De stoppades överallt".

(TT fr Havas)
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Franske. rege- Officiallt meddeles i Bordeaux: "Ministrarna samlades k1. 1 natten till
ri en överl" er.22/6 under president Lebruns  ordfb'mndeskap för att granska den tyske

Parlaments-

ledamöt er stöd 'a
Pétain.

texten till  vapenstilleståndsöverenskommelsen. Det första sammträdet
pågick till kl. 3. Forhandlinger-na återupptogos kl.  8.50  på morgonen.
Ministerrådet  är  permanent  samlet men  vissa  avbrott  i  överläggningarna
”bli nödvändig—a för konsultationer per telefon med de franska ombuden".

(TT fr Bordeaux)

Från Bordeaux meddeles: De medlemmar av franske senaten och deputerade—
kammaren som bef'mno sig i Bordeaux samlades på kvällen 22/6 i  Théatre
Athénée. Sammnlagt  närvoro ett hundretal parlamentsledamöter. Efter
en kort debatt antogo de enhälligt en resolution, vari de gåve uttryck åt
sitt fulla förtroende för konseljpresident Pétain. De upprepade sina
försäkring'ar om att stödja hans strävanden samt framförde landets tack
till honom. (TT frHaves)
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Vagenstille-

glad—Fran—kpgxe—z
2! sk 1and  .

Tyska krigsmaktens över-kommando meddeler: "22/6 kl. 18.50 tysk sommar-tid

1mdertecknades i Compi‘eweskogen det tysk—franske vapenstilleståndsför—

dragetn Undertecknandet skedde från tysk side genom chefen för krigs-

mktens överkomntando general vm Keitel såsom behxllmäktigad för riks-

lmnslern och högste befälhavaren för krigsmakten samt från fransk sida
såsom befullmäktigad för franske régeringen general Huntziger. Något

inställande av fientligheta'na är icke förbundet därmed. Dette sker

nämlige: först 6 timar efter det att den italia-ska regeringen meddelat

tyske krigsmaktens överkommando att vapenstilleståndsfördmg avslutits

mellan Frankrike och Italien. Om innehållet i va enstilleståndsfördraget
kan tills vidare ingenting offentliggöras". TT fI DNB)

En tysk radicutsändning 22/6 från undateclmandet sv vapenstillestånds—
fördreget i  Compiégme omfattade bl.a. ett uttale—ude av den franske under-
tecknaren, general Huntziger. Han sede: "Sedan jeg på uppdrag av den

franske regeringcn undertecknat vapenstilleståndet vill jag avge en pez—

sonlig f'drklaring. Tvingat av vapnens utslag att uppge den kamp som

Frankrike Fört :illsammans med sin allierade, ser sig landet nödselmt att

ente villkor, vilkas hårdhet måste framhållaø. Frankrike förväntar,att
de komande förhandlingaxna med Tyskland skola präglas av en andalsom
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För-klaring av
Churchill- .

gör det möjligt för de både stora mtionerne att i framtiden leva  i  fred.
Jag vädjar till soldatendan i d förhoppninge'n att Frankrike aldrig i
framtiden skall behave: ångra de steg vi nu ta".
Generaläverste Keitel svarede på Huntzigers för-klaring: "Jag emottar

eder förklaring om att ni på befallning från eder regering undertecknar
vapenstilleståndet. Till svar på eder personliga för-klaring, hr general,
kan jeg blott frankålla, att det är till heder för segraren, om han "drar
den besegrade, och att det är till heder för den besegrsde, om han ämr

seg:-eren", (DN fr Berlin)

I en sent på natten till 23/6 publicerad  förklaring av premiärminister

Churchill heter det: "Brittiska regeringen har med bestörtning erfarit,
att de av Tyskland dikterade villkoren acceptemts av franskn regeringen

i Bordeaux. BrittLSka regeringen kan icke tro, att sådana eller liknande

villkor skulle ha kunnet antagas av någon fransk regering, som ägde frihet,
självständighet och konstitutionell auktoritet. Dylika villkor skulle,
om de accepteredes av alle. fransmän, fullständigt utlämna icke blott

Frankrike; utan även det franske imperiet åt de tyske och itelienska
diktatoresms (råd.. Det fransk:; folket skulle underkuvas och tvinges ax—
beta mot sin allierade, Frankrikes jord skulle med Bordeaunegeringens
gillande användas som utgångspunkt för angrepp mot den allierade, det

franske. imperiets alla resurser och den fransk:; flottan skulle snsbbt
övergå l motståndarens hand för att upptylla hans syften. Brittiska
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Italiensk ubåt

erövrad.

regeringen har den festa troniatt den, ved 5cm än  Minder, skull kunm
fortsätta kriget ånde. till dess segcrn vunnits. Då Storbritannien segrat,

skall det  -  trots Bordeauxregeringens uppt'rädande  —  vårda sig om det

franske folkets sak. En brittisk seger är det enda möj liga hoppet för

återställande av Frankrikes storhet ocg dess folks frihet. Tappra män

i andra finder som utsatts för tysk invasion kämpa beslutsamt i frihetens
led. Där-för vädjar brittiska regel—ingen till alle. fmnsmän utanför

fiendens makt att hjälpa den i dess uppgift och där-med säkerställa dennes
snsbba slutförande. Den vädjar till alle. fransmän, var de än befinna

sig, att med all makt stödja befrielsens krefter, Vilka äro oerhörda och
med visshet skola segralom de användas med "beslutsamhet och övertygelse".

(TT fr Reuter)

Brittiska amiralitetet meddeler 22/6: En stor italiensk ubåt har givit
sig till en brittisk trålare. (TT fr Reuter)

Gandhi 1 ckönskar Från Bombay meddeles, att Gandhi lyck'onskat de franske statsmännen till
Pétain. deras bemödanden för fredens sak- (UP fr Bombay)



297:9

25 juni 1940

Vagengæorten
ti 11 Kina .

Kinesiske regn-ingen har enligt meddelande från Chunking 22/6 genom
sin utrikesminister gjort allvar-liga föreställningar hos de franska

numdig'xeterna. i  anledning av att Frankrike uppfyllt japanska regeringens
krav i  frågal om Franaka Indokinas hållning till  den kinesisk-japanska
konflikten. (TT fr DNB)

x
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S "ens Den franska överkonmissarien i  Syrien höll 23/6  ett mdioanförande, i& ..
ställnigg. vilket han meddelade: "Overbefälhavaren i Syrian,  general Mittelhauser,

har bealutat att i  Syrien fortsätta striden för Frankrikes sak ocp att
med okuvlig ene:-g; där försvara Frankrikes och dess  fanns än." Over-

komissarien tillade, att han i denne sak är fullt enig med överbefäl—
havn-en. (TT fr Reuter)

masks. Frå:: Kairo meddelns 25/6, att egyptiske regel-ingen ingivit sin avskeds—
re ri en av  .  ansökan, ,som bifallits av konung  Faruk. (TT fr Reuter)

I
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Tal av Den norske majoren Vidkun Quisling, som icke låtit höra nv_aig efter det
Quisling. misslyckade regeringsbildandet i samband med den tyske invasionen i Norge

höll 23/6 ett tal i den norska radien, vari han riktede våldsamma angre-pp

mot konung Haakon och norska regeringcn. Quisling bemötte mot honom
riktade beskyllningar för förrädori, men påstod däremot, att kongen och
regeringen gjort sig skyldiga till dette. svårs brott, mir'de rymde efter

att ha drag-it ödeläggelse över landet och kastat Norge in i ett krig,
var:". allt motstånd redan från början varit hopplöst Då jeg etter
invasionc-n trådde i spetsen för den nya resa-ringen, ville jeg hindra att

stora delar av vårt land ledes i aska och ruiner. Tyskarna komme som

vänner och icke so.-n fiender. Anledningen till att jag sedan trådde till—
baka var, att jig inte ville stå hindrende i vägen för Nygaardsvolds—
regeringen att vid den tidpunkten ta sitt fornuft till fånga och sluta

fred med tyskerne.". Efter att ha redegjort för utvecklingen, varvid han
riktnde våldsamma angrepp mot såväl Nygaardsvold, Koht och Tranmel som
Mowinckel och Hambro, förklerade Quisling, att Norge  1905  blivit ett eng——
elskt lydrike. Han förklarsde till slut: "Norge står inför en stor om-

välningsprocess. Vi måste skapa en Stark nationalsocialistisk och germansk
inställning utan utländsk förehild, eljest löper Norge fara att gå förlorst
som fri nation. Vi måste ha en nationell riksregering och en ansvar—ig sty-

relse. Norge skall samarbete. med sinqgemanska broderfolk, främst Tyskland,

ty då skall Norge gå sin största blomstringstid i historien till mötes".

(Sv-D. fr Oslo)
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Kommunistde-
monstrat ioner

i Litauen .

Evakuerade
t skar återvända.

izska f‘o'rcrd-

nigger 1

Holland.

Från Kaunas medielas: Vid en stcr kcmmunistisk massclemonstration i
Kaunas 24/6 krävie deltagarna i un resell: ion infözmåct ag sovjet—
republik i Litauen. (UP fr Kaunas)

Hikskansler Hitler har 24/6  utfiirdat  ett  upprop till  den evakuerade be-

folkningen i vist:-13. ’I‘yskland att åter-värd; till hemarten.

(TT fr DNB)

I den officielle tidningen för «":c ackuperade holli'indska onridena  pufili—
came en rad nya förordningar av rikskommissarien. Häri bcstänunesbl.a.,
att de båda p&rlamc—ntskamrarna tills vidar; icke skola. vara i verksamhet.

Detsama gäller för det rid inde crgunet,stafsrådet. Inge.W.]. till
kam-amp. skola tills  vidare  aga mun. Rikskczunissarien bestämer i vad
mån val till provins- och kommmrcpresentttioaema m..]n skola förekomna.
För finansiering av de utgiftar, so: Holland får ikläda sig med anledninr
av de genom krigut uppstämrina skaåornaÅ skall en speciell fond skapas.
Gencralsekreterarna i de holländska :inistcri-'rna bcmy-niigas att för upp-

rätthållande av den offentlig: :frdni."r.-r. utfiirrla rättsfäreskrifter  i  en-
lighet med rekomemiationcr från underlydande myndigheter. Alla mellan
1/9 1939 och 29/51940 dekreterade förbud mot offentliggbrandc och sprid-
ning av  publikatiomr upfnéws :;i omedelbax verkan. (TT fr DNB)
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Egg Leopolds
kapitulati on .

I ett herdabrev till det belgiske. folket uttalar inledningsvis ärkebiskopen

i Helg-ien, kardinal JFR. van Roey: "Den svåm prövning som trliffat oss
har blivit ännu svårare därigcnom att man i Paris gjort skarpe före-
ställningar mot kung Leopold, något som också djupt tr'riffat hela det
belgiske. folket",  lirkebiskopen forklar—are? h5.1",.,ff'=.' att skingm deeää färe
ställninzar och erhålla upplysningar utan omvägar ansatt det vara sin

plikt att uppsöka konung Leopold och att denne vid besöket givit  honom
tillatelse att offentliggöm följande upplysningar: "1) Beslutet  att stråe-
ka vapen var en nödvändighet till följd av den ohillbara ställning, i
vilken den belgiska amén befann sig. Den var fullständigt omringad och
utan varje hopp att erhålla vat—aktig hjälp från de alliorades sida.
Fortsatt strid skulle endast ha lett till fullständigt sammanbrott utan
att därvid något militär-t mål uppnåtts. På det  minimum  av utrymme där
armén stod  befixrmo sig också hundretusenmls civila semanträngda.
2) Dette beslut, vilket enbart var av militär art, fattade kung  Leopold
i  egenskap av överbefiilhavar—c för den belgiska ?.rmén i  full enighet med

sin generalstabschef och på de grunder denne framställde. Kungen har
icke avslutat någon politisk akt, icke någon fred, icke någon konvention
av vad slag det  var:-1 må, ej ens av militär ark, med motståndaren. Han
har handlat  i full  överensstämmelse med vai d.; tre mest berömda "belgiska
juristerna  anse: han h::- ;.Cl-Le sårat den ?: *lgiska konstitutionen. Kung
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gal: kri &-
rugg or .

Leopold befann sig dessutom i ett läge i vilket det var omb'jligt för

honom att över-lägga med sina ministrar, mv Vilka. de fyre sista  25/5
hade lämnat den belgiske jorden. 3) Det år mot sanningen att anta, att
de allierade icke visste något om det beslut som fattats eller ett de
icke i rätt tid under:-ättets om det ohållbara i belgiske arméns ställning
och nödvändigheten för densamma att inställa striden". ärkebiskopen
fortsätten "I sista ögonblicket hade kung Leopold haft den möjligheten,
vilken så många andra. utm/ttjat, nämligen att pr flyg hege sig till ut—
landet. Han föredrog dock att dela sine soldaters Ede och sitt folks
lidende, vilket vi finna mycket ridderligt. Dessa fakta. skola gt'ra. det
lättare att aking-re alle. falske rykten- För vår del känna vi oss i full
överensstämmelse med det belgiske folkets massa, vi respektere helt och
fullt vår konung, vi ge honom vårt förtroende och vår trohet".

(DN fr Bryssel)

Tyska  krigsmaktens årer-kommando meddeler 24/ 6: "Vid Atlanten har kusten
fram til]. Girondemmningen besatte och [& Rochelle och Rochefort tagits.
Längre åt öster har trakten non- om Poitiers uppnåtts. Bland det oerhörda.
och ständigt växande bytet föll 25/6 ett stort lager artilleriammunition

i våre h'a‘nder. I  Ellenes-Lothringen ha ytterlig-are ett antal sprängda
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fientliga gzupper (r,—vit sig col: ytterligave ‘Lci‘als‘mi 1gsverk i Maginot-

linjen intagits. By:-31% om Icron trå—*g; vira. t‘fupper unfar nedbrytende av

fiendens Sega motstånd fra:; mot Grenoble sch Chembéry. 23/6  kapitulerade
de vid Denon i Vogenenu'; næring-at? fientlig!- truppez-na".

(TT 1”: mm)

Fransk Eg" s— Den franska ":rällskoznm-niaén 24/6 meddelar: "Tyskarna ha f'dretagit
rapgort. mindre  framrycknlnzar i Chas—ente, væ'cst ge hose-.1:+ Angouléme, samt i

RhGnedalon, där de remit fram till AiT-‘leS-Eailfi och trakten av  Vore‘tteo

I alper-pa fort— atta de itafl lenslca angreppen hela dagen. De hejdades

i nå:-heter av gav—är  .  av våra fö't'tf'up 9:  1.00m  vii l.?aurz' era-zu, varest

fienden rycxte f 701; :'örbi L'Lns-ebourg, cch i I'ustavsnittet, där

han besatte Lie:;tcm— . — '. ,ors-rarspcsitioner äro ombbade på hela alp-
fronten“; (TT fr Havas)

Va stillesténd I Rom utsänrlcs 24/35 f'o'! vande kommuniké-a
Frankrike  -  Itu- "24/6 kl'  19.15,  ita1ie 5K somaartid, har det ;taliemk—franska vapen-
gen. _  stiHeståhåm'rvfalet uzzerteciuats 1 171113 incisa all'Olgiatanå:—a Rom.

På itaJllensl-z sida undertcck.1ades överenskommelsen av generalstabschefen

marskalk Badcglio och på fransk sida av general Huntziger. Kl. 19.35

lämnade utrikesmizis‘ r Ciano  tyske regerxgun roddelandc om att vapen-
stillestå'zéet unde-',er'=;1a-i;s. Ficnt]igbeterv. 35018-insiäl%?s*t2546 kl. 1.55'1

o. s.
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Nationell sor e-

da i Frank-rum.

Britt isk
b  1  ockad mot

Frankrike .

En bekräf tende tysk kommuniké har utsänts, vari  meddelas, att tyska armén
fått order att instä lla fientligheterna vid det sistnämnda klockslaæ et.

(TT fr  DNB)

Rikskansler Hitler har 24/6 utsänt följande upprop: "Tyska folk! Dina

soldater ha på klappa 6 veckor efter hjältemodig kamp slutfört kriget

i väster mot e~1 Tapper  motståndnre. Dei-as bedrifter skola inskrivas i
historien  som den ärcrikaste segem i alla tider. ödmjukt tacks vi
Herren för Hans nåd. Jag befaller; att riket skall flagga i tio dagar
och att klockringning skall ske  i  sju dagar» Adolf Hitler".

(TT fr DNB)

Franska regeringen har beslutat, att tisdägen 25/6 skall högtidlighållas
som en nationell sorgedsg. (TT fr Havas)

Brittiska haqée lpsde ertemcntet har utfärdat en förordning, enligt vilken
förbud utfärdats mot export av alla s- ags varer till franska områda  i
Europa, inbeg:ipet Kors:ka.  Förordningen tr=" der i kraft 24/6. Beviljade
licenser  för utför°el till ifrågavarande territorier återkallas.

(TT fr  London)
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Polackema
och kriget.

General de
Gaulle  bildar

franskt
nsti :vnalut skott .

  I ett rad1otavl 24/6 11 1:13d &enoral Sikorski? som upprättat sitt

högkvarter :. Storbritttrmien, att polackerna skola fortsätts  striden  vid
brittiska imperiets Sidi. (TT fr Reuter)

Följandedeklam-ifonhzr24/6 på, franske upplls ts i den engelska radien:
"Brittiska reg-erl'tngcn anser, att villkoren för den vqpenvilu, som just
underteclmats  i  strid mot de högtidliga överenskommelser som ingåtts mel—
lan de alli—rede veger—ingame, försätta Eordeauxregeringen  i  ett tillstånd

av fullstänåigt Eero €- av fienden och bel'ö'f'fl' den varje frihet och
var-je rätt att rep?“ tera fri” franske medborgare. Brittiska regel-ingen
förkllrar 3:5 rot. j » "firm irke— långt-; kunna. het;-aktaBordeauxregeringen
såsom ett oavh'cingig nås regering. Brittiska regel-ingen har därför
tag-it ad notam ett försl-tg att uppz'ätta ett provisoriskt franskt

nationalutskott, as pill fulle skall representer-a de oavhängiga franske
element, som äro h ant fortoätta kriget genom att uppfylla Frak—
rikes internation” ,  .  v  - liktelre—v. Brj ttis'xa regeringen förkhrar, att
den skal". erk'frna et nt provis sitt fz-enskt mtionalutskott och
med dette forhandle om alla frågor- , ande krigets fortsättande så. länge
dette utskott allbjamc representerar alle. franske. element, som äro 'be—
slutna att bek'impa den gemensanme finnien '.
Deklaratiorm av:-we etter ett anförcnde general de Gaulle, vilken

bl.a. meddelt-.us. an. ;tc :‘ranskt nationalu'skott skall tlllsättas i sam—;
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de Gaulle yh'trade vidare: "Samnan-
15b nllkänna givas. Utäcottet

rbrar anti'ngeu nib"; en laglig fransk regering,
' ‘ “gets representanter, så snart

för stånd med ”c
sättningen e'?
skall srvaza iör sim-
så snart. en såd'n n.
cms-hånd ighe *; er
enliga. med  i
skall und er:
område samt & '
eller komme, &
General (”e —.

att han hade
till  fieudc u
icke  bli '
dit de äro på

  

  
       
   

    
  

  

  

    

lo
samles un er föthållanden som äro för—

etrms och säker'tetens principer. Utskottet

cg). alle franske medborgare på "brittlskt

admimstratim. e_,ernen4 som befinne sig

  

intervju på Hägllen 24/6 i London,
5133. fl ' an  icke  komme att ge sig

.:.t'r'cl'f; h  mitlva sammansé’atning kan
ående pelscno: anläut till Storbritannien,
de Ga; lle visste icke var Reynaud be—

nzm ;;.zul le  komma  till Storbriåa'fmiemdäx han
men onalutskotteh General de Gaulle  meddelade

"IEC; eralresidenten i  Franske Marocko
user 1 Stv.-len 0: n  (Eve.-befälhavaren för de

;Jneral Ca'5roux.

 
   

  

   

 

       

 

 

otvivel akt j 5 l;
vidare; att ha:
general Pogues;
franske styrkcrnu

 

(EFT fr Reuter)
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de Gaulle avsatt. Från  Bordeaux  meddeles: Vid det franske ministerrrådets samanträde 25/6

Tal av Pétain.

blev den franske gene sal en de Gdallemå för-slag av general Weygand,
avsatt. Atgärdez', "hal för-anletts av det tal, som de Gaulle 22/6 höll i
Londonradion» (TT fr Havas)

Marskalk Pétain 'höll235/6 ett radioanförandeu vilket han bl.a. yttrade:
"Frankrikes regering och folk hörde i går med sorgsen förvåning Churchills
ord. Vi för-stå den år,—gest som d:”,kterat dem.. Churchill frukter, att hans
land skall utsättas for de hemsökelser som sedan en månad hopat sig över
vårt eget Dette Er emellortid icke etc ögorbiick då fransmännen utan
att protestere kanna uthcl da tillrmtavmllngar från en utländsk minister.
Churchill kan döma om sitt eget lands intressenu Han kan icke döma om
vårt lands. Bnr; mindre kan han avkunna någon dom över den fremska äran.
Vår fana är taz; fläeker. Vår armé har stridit tappert och lojalt. Under-
lägsen i fråga n'n vape‘: och  i  antal har den måste begära, att striden
inställee. Jag försäkrary att denne begäran framförts i oberoende och
v'f'rdi gåte-',, intet skall kunna splittra fransmännen i ett ögonblick då
deras land lider] Frankrike har verken sparat blod eller ansträngningar.
Det vet med sigi att det förtgänar världens respekt. Lendet måste forbli
intakt så länge det åtnjuter sina barns kål—lekt Och denna kärlek har
aldrig varit mera  brinm:  de» Fransmännen äro nu att likna vid bönderns
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Fransk
förklari
ka itulationen.

   
  

som  sörja  över en .°
förcbrå dem 'n'rirför
Churchill '

kärlek till fos..r131--
det rådende  li'".
nom att erkänza ett
planer och  inus,
öde  ligger  3" de;

med att ingen kan

"rug-id; s'. 'd (Lian. bli bättre.

Småm  i  m; «4: 2::c  st.-and ha kva r sin
.r-"J'stan som satte:- dem  i stånd  att se

'n i ögon .... Mm vis .r mera  storhet ga-
'  ".tt Jöm slqa det med fåfängn

.. v-.ta, act :ör framtiden deras
- ':drgnct" . (TI‘ €: havas)
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överkomissarien  fu":
följande förkl” "
våra våkner '.H.
Frankrike. Vi fö
fel. I nuverance
en är förvissaxl 0::

.a nyorganam Jean PrIUVCJt, avgav  24/6
' "tidningsxe spend—"=".Ger: "Vi bedja

, 1,-s:å=*;se f der,t ang",sorg som irabbat
leke i: °. allel co'lj: vårt ”ands misstag och
"nr  varje  f'ersmn sir. del av ansvaret. Var och
et äy- g sviing och:.°bete som  Frankrike  kan
je flCZISx! <krive°runder på mrslmlk Pétains

'.” “rittiska regeringen icke iakttag'lt

v-nhet utan :.u—ctat xii-Luisa anklagelser
:orthe‘i: skisser-A vad som förevarit:

.or.p°.:r1a. tet beslut om vämplikt,
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26 brittiska divi—
under kri gets *örsm månader.

. he att fist  engelska.
tv:—urt den '  T att hål nån vid 48 års

Alder kr::  i ongrlsm'ar,  u 28 %: än Vicke mobiliserats.
Men engelska :v J i” 31 brist fa vapen och kaserner sant

omöjligheten av att »  . lt övatm .mkap till Hankrike.  I
mars månad begav sit, ' jr'—s<—ie .eg'ation till England, där den
konstatemde, at}: der. sansträngning en var otillräcklig.
England trodde  ' på. blockfuden, och rager—"Egen fortsatte

att styra km'iw '.i Lion: r  - I=e+ är en's-Let att när—

mare 5 "le  f" ien och Frank-rike.12/6 lat
Reynaug emrcl , 0 Via dot  mest dramatiska
sammanträde; Jo,-;— ' -n Apple." .. vedcgjrrde över—

befälhavaren  för Den  f'orhärskande åsiktcn bland
ke iche  slmlle  undgi fullständig

and Exits ellrr  ej—  Inför denna
""—usterrgde't enhälligi, at”. be Churchill

. “"nistrarna  k..! 's till
ma C'1.u1'crrT] hade att säga, I  två.

rm med ore at”: den engelske premiäx—
. ,? ånde R::

    
regeringens upp:     

 

 

 

  

  

   
   

  

komma till  Era;
m6te kl. 15 1193 A
timmar väntade de fra,",
ministern 51.1;

   

ccl I-hndei och meddelade,       
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att de sammanträffat med  Churchill, men ert han redan mist resa. tillbaka

till "Enig-land. Ministrarna tillfrågede då Reynaud om Churchills mening med
tanke på möjligheten av att  Frankrike  såg sig nödsakat nedlägga vapnen.
Reynaud svarade: 'Churchill förklarade i samförstånd med Halifax och
Beaverbrook,att brittiska regeringen skulle forsätta. att  liksom  förut
ge  Frankrike största  möjliga militära  hjälp till lands, till sjöss och

i luften, men om utvecklingon tvingade Frankrike att begäre vapenstille—

stand, var det  deras  åsikt att England för ingen del skulle överhopa
en  allierad i svérigheter med förebråelser, utan skulle ha förståelse
för det läge, vari Frankrike mot sin  vilja  råkat' . - Det var således
med  full  kännedom om den engelske praniärministerns uttalanden som

ministerrådet inledde sin överläggning- Beslutet att anhålla. om vapen-

stillestånd uppsköts ännu 24 timmar av två  skål:  franske. kabinettet

ville, innen det fattade sitt slutgiltiga beslut, awakte  Roosevelts
svar på Frankrikes sista vädjan samt informere. London utförligare om
situationen och de konsekvenser denne. medförde. Det måste utsägas, att

vissa franske. ministrar - bland dem Mandel - som icke erhållit något
uppdrag av regeringen, vände sig till  britciska  regel-ingen och åstadkommo-
att denna icke stod fast vid Churchills, Halifax  och Beaver-brooks för-

klaringar samt att den intog en betydligt mindre förstäende och mere
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Ubåt sänkt av
italienerne..

pockande hållning gentemot Frankrike. Därcfter skedde utvecklingen med
svindlande fart. Ockupationen av franskt territorium påslqmdades.
Franske regeringen' :lnsåg alli-mere den oundg—änglig': nödvändighx ten av att
ta rede på segrarens villkor. Den ansåg det vera sin plikt att kvar-

stanna i Frankrike och dela alla fransuäns Pile för att akrike skulle
kunne resa. sig igen genom samling och  arbete.  Det var i fullt oberoende
regeringen då. fattade sitt beslut och slutgiltigt awisade tanken att
hege sig till utlandet. Visse parlamentsmedlemmr och förutvarande

ministrar voro av en annan mening. Den franske opinionen kommer icke att

visa någon mildhet i sin dom över den.  Genom  att fly från det ansvar .
som de påtsgit sig gantemot nationen  stängde de sig ute från det franske
samhället. Var-ken förebråelser eller hotelser från något mm kunna
ändm fransmännens beslutsamhet. Vi ha tillssmmans med Eh'xglani upplevt
ärorika. timmar. Vi be nu dette. land att endast med ytterste reservation

motta fransmän som vårt land ej känns vid och som det till varjc pris
vill glömma". ('I'I‘ fr  Paris)

Italiehska.  krigsmaktens överkommsndo meddeler 24/ 6:  I  nedre delan av

Tyri-hanske sjön har en ubåtsjagare sänkt en fientlig ubåt.
('1'1‘ fr DNB)
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Italienske
ubåtsförluster.

Nxtt £115:
311E922 mot
Malta.

N 131: nazist rti
i @gern.

Digl omatiska
förb indel ser
Sov" et-J sla.-
vien.

Brittiska amimlitetet meddelar 24/6: Ytterligere en italiensk ubåt har
förstörts av de brittiska flottstyrkorna aster  om Suez, varigenom hela
antalet italienske ubåter, som oskadliggjorts sedan krigsförklaringen
10/6, uppgår till 7. (TT fr Reuter)

En officielly brittisk kommunjkéiKairo meddelar 24/6, att talrike
fientlige bombplan, eskorterade av en jaktplansdivision, anföllo Halta-
Xian större skador anställdes icke. (TT fr Reuter)

För-re partilederen för "Nationella fronten",dr Mattheus v. Matolcy, har
i unger-ska.lemmaren tillkännagivit gnmdandet av ett nytt högerradikalt
parti.

omfatter 15 kammarledamöter, bl.a. tidigare medlemmar av "Pilkorset".
' (TT fr  DNB)

Enligt ett officiellt meddelande 24/6 i Moskva ha Sovjetunionen och
Jugoslavia efter framgångsrikt slutförande av ekonomiska förhandlingsr
beslutit återupprätta de formelle. diplomatiske. förbindelserna, vilka
wai-it avbrutna sedan det förra världskrigets slut.

(TT frDNB)

Partiet, som får namnet "Ungerska nati onalsocialistiska partiet", .



299:15

25 juni 1940

K  Carol och
J ämggrdet .

Strejker i
BulEien.

överl" r
mellan Irak
och 'I'tu-kiet.
Vagensxgorteg

till Kina.

Från Bukarest meddeles 24/ 6: Rumänska Järngardets ledare Haris Sima har
uppmanat sina snhängare att inträda  i  det under kung Carols  ledning m;-
bildade netionella enhetspartiet. (TT fr  DNB)

Från Sofia meddelas: Den bulgariska regarirgen har 24/ 6 påbjudit civil
mobilisering av alle industriarbetare. Denna åtgärd beror på att det

i  såväl Sofia som i hela södra Bulgarien utbrutit stora strejker, Vilka
botn lamslå. hela industrier. Samtliga Arbeter-e beordres att återuppta
sina arbeten.  I  en officiell komnnmiké om strejkema heter det, att

desa"äro igångsatts av obskyra agitatorer snm försöka lamslå hele den
mtionella industrin". (T:.D fr Sofia)

Iraks-utrilgesmnister general Nurl—es-Said samt Iraks jnstitieminister
ankomme 24/6 till Ankara. (er frAnkzra)

Från Tokyo meddeles 24/ 6: Ställföreträdande japanske utrikesministern
har till engelske ambassadören i Tokyo fiver-15min Japans krav på ett
inställande av leveransene till Chiang Kai—shek från Burma och Hong—eng.
Japan förklarsr' sig vänta, att Imgland snabbt tar ställning till det
framförda kravet. (TT r:DNB)
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Vagenexporten
till Kim .

J  a anskt embete—.-
arti.

Från Chungking meddeles:
Kinesiske utrikesministern 'iv'ang-tsjung-hui har utfärdat en förklaring,
vari det heter: "Frankrikes antagande av det japanska kravet på instal-
lande av vapensändningar från  Indokina  utgör en kränkning av det fransk—
kinesiska avtalet av 16/5 1930. Då japanska regeringen synes vilja
begagna Indokina som bas för ett anfall mot Kina, blir kinesiske regering
nöduhdltt till sitt eget försvar vidtaga de åtgärder, som kunne
anses nödvändiga för att møta situationen i syfte att bevare. Kinas
existens och oavhängighet'". (TT fr Chungking)

Från  Tokyo  meddelas: Furst Konoye har avgått från sin post som presi—
dent  i  det japanska krom-ådet. Han har fattat dette beslut för att
kunna ”eigna sig åt arbetet på ett upprätta en ny politisk enhetsrörelse,
sedan han efter ingående undersölmingari politiskaækonomiska och  aka—
demiska  kretser funnit att tiden nu kan anses mogen för bildandet av ett
dylikt parti. Såsom president i kronrådet har Konoye efterträtts av
vicepresidentenHara. (’I‘I‘ fr DNB)

x
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LE et i Estland. Från Tallinn meddelas 25/6: Den nye estniske utrikesminietern Nigel
Andrey-mht" hållit ett anf'o'rande vari han vnmade arbetamn i Estland
för att åstadkomm uroligheter. Han yttrade bla.: "Det finns element
inom den estniska arbetarklassen som äro ivrige att gå händelserna i för-
väg och s'o'ka åetadkomm en estnisk sovjetrepublik. Fnktun är dad;, att
det icke existerar någon arbetnrdiktutur i Estland. Reger-ingen represen—
terar alle klasser av det arbetande folket. Vår ind. keepoliti ]: blir mer
än någonsin vare en f'o'ljd av vår utrikespolitik. Under de senaste hän-
delsema har röda armén icke gjort något för-sök att ta. makten i Estland.
Detta kommer heller ikke att bli fallet i fra-mtiden. Estland kommer
att styrae av sin resenting. Jag uvger denna f'o'rklaring till bemötande av
tendenti'daa uppgifter, enligt Vilka leget i Estland uteslutnnde skulle

Vern beroende av röda nar-måne välvilja. Alle våre. utrikesrelationer äro
bagel-ado på den ömsesidiga rysk-estniskn biståndspakten och de vänskap-
liga förbindelserna med Sovjetrysslnnd. Det är tydligt, att om en stat
skulle intu en fientlig hållning mot Sovjetrysslund, skulle Estlands godn
relationer till don ifrågnvarcnde staten upphb‘ra. Det b'o'r utsägrs, att
Estlands utrikespolitiska orientering blir klart östlig. Vad beträffcr
våra inre förhållnnden skal! vi sk'dto. dem ouvhängigt." .

(UP fr  Tallinn)
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' et i  Litauen.

Arbetaf'öre—
skrifter i
Sov 'etunionen  .

Vo. unleetån-
et Frankrike—

usklemd.

Litauiske inrikeeministem har för-klamt det kommunistiske; partiet legnlt.
Ihligt en av den litLuiska polischefen utfardad förkluring skall gränsen
mellan Litauen och Tyskland bevclms av sovjetryekn trupper.

('1'!fr  DNB)

I ryska radien har  25/6  uteänts ett upprop från fackföreningamae central—
råd, Vari påyrkaa, att arbetuma och de  anstfillda  vid srmtligr. f: briker
och verk :l. Sov etunionen skal: för-långt, sin arbetsdtg från 7 till 8  tim-
mr sunt åter-ga till sjudigv.  rsvecka,  sedzn  sexdagrravecks alltsedcn 1929
tillämpate i  Sovjetunionen.  F'o'r all:-.arbetnre och [.nställdL skall egen-
mäk'tig't ombyte av  arbetspluta  var: förbjudet vid straff ['V fängelse.
Vidare meddeludes, att sovjetregeringen redan givit sitt bifall till
dessa f’o‘rslzzg. (TT fr  DNB)

I Berlin øffentliggjordes  25/6  vapenetineatåndsfördraget mellan Frank-
rike och Tyskland. ”1) Den franske regeringen sörjex' i Frankrike samt i
de frcnska besittningamu, kolonier-na, protektorat- och mandatområdenu
samt till ajöss för att striden mot det tyske riket inställes. Den be-

.  "ämeå'mtt de av de  tyeka  truppema redan inneslutna frrnska för-banden
genuet skola nedlägga vupnen.  -  2)  F'o'r  att trygge det tyskt rikets in-
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traseen skall det frunska territoriet norr och väster om en i bifoggde
ktrta uppdrfgen linje ockuperas av tysku trupper. I den mån de delar som
skole ockupercs  ännu icke befinne sig i de tyske truppera våld skall
denna ockupering ofördröjligen genomförns sed€n detta fordrag ingåtts.
3) I  de ockuperade delurne nv Frankrike utävur det tyske riket ulla ocku-

pationsnnktens rettigheter. Den franske regeringen förpliktcr sig att ted
all; model stödja de vid utövandet av desse rättigheter utfärdbde  beatin-
meleerna samt att genomförs dem med hjälp av den franske udminiatrationen.
Alla frznsko myndigheter och officiella organ i detockuperude området skola
därför ofördröjligen cv den fransk: regeringen instrueres att efterkomxn
de tysku militärbefälhtvurnne order och på korrekt sätt trmarbetn med dem.
Det är den tyskt regeringsns avsikt att efter inetällsndet av fientlig—
beterna mot England inskränku ockupntionen av väztkusten till den absolut
nödvändiga omfattningen. Det stir den franskn regeringen fritt att välju
sitt säte inom det icke—ockuperude området eller, om den så önsknr, för-

lägga det till Paris. Den tyske regeringan till'örsäkrcr i detta fall
den frunsku regeringen och dess centrale myndigheter vtrje nödvändig lätt-
nud, så att den blir i standatt från Paris  skate  fdrvrltningen av det
ockuperade och ieke-ockuperade området. - 4) Dan franske krigsmakten
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till lands, till sJ'o'ss och i luften skc—ll inom en tidrymd, vilken senare
skall bestämzas, demobiliserzs och cwäpnas. Undzntrgnf. härifrån äro blott

de förbuid, som erfordms för att upprätthålln den inre ordningen.  Dex-1.3
styrka  och beväpning beatämmsa' Tyskland, reap. Ithlien. De förbund ur

den fri.-neko krigsmkten som befinna sig i det område som skal besättrzs av
Tysklund skal i snabb tt a’terf'o'ras till det område. som icke sksll be-

sättas samt hearth-lows. Dessa trupper nedlägga f'o're sin avmarsch sina
VL-pen  och sin materiel på den plats, da": de befinnz sig vid tidpunk'ten för

dett; f'o'rdrz gs ikra'ftträdzmde. De äro ansvrriga f'o'r ett regel:-titt över-

lämende till de tyskn  truppenn.  -  5) Bom garanti för att vapenstille-

ståndet efterkomes, kan krävrs överläxmandet  1  oskadat skick av alle. ku-
noner,  stridsvegnnr, pr.usarvämsvapen, militärflygplnn, luftvämekononer,
inaterivrpen, fordo'n och ammitiou tillhörcnde fr: nsk: krigsmaktsförbund,
Vilka stått i strid mot Tyskland och vid tidpunkten för detta fördmgs
ik'rmträdfnde befinnr. sig i det område, som icke skall ockupems av Tysk-
land. I vilken omfattning, detta överlämnfnde skall ske bestämnes av den
tyske v:. penstilleståndskomissionen. - 6) Återstående vapen, ammnitions- .,

nängder och krigsazateriel av 5.119. slag ix den icke- ockupemde  delen  av Frank-
rike skola - i den nån de icke frigivss f'o'r utrustning av da tillåtna fran-
skn färbtnden - lagres resp. omhändertngus under tysk eller itrlisnsk kon-
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troll. Det tillkommer det tysm överkommndot att härvidlag träffu alla
de anstalten som äro erforde: lig; för att uteslutn obefogat bruk av des—

sa förråd. Nytillverlmixgen av krigsmnteriel skall genast inställas 1
det icke-ockuperade området. -— 7) I det område, som skall ockupsms,
skola alls lmd- och kustbefäetningur med  vapen, nnmunition och mteriel,
fan-ad  och anläggningnr överlämnns i oskadut skic k. Planer-n». över dessa

bsfästningar samt pluneme. 'o'ie— de befästningar, som redan  arb'vmta  sv

de tyske truppemc. skola utlämnas. Noggmnna uppgifter om förbersddn
spflngningar,  unlagda  lmdminespärmr, tidtänuare, stridsgasspärmr o.s.v.
skola tillställas det tyskt. överkommdot. På tysk anfordmn skola des-
sa hinderuvlägsnas av frmska kraften —8) Den franska krigsflottun -
med undantag för den del som frigives för att. tillvnrata de frtmskn  :Ln-
tresssnn  1  det frnnsku koloniclriket - skall  sanmmdrugus till hrmmr

Vilka nå:-mars skola unges saut. demobiliser— s och  awdmas  under  tysk,

resp. italiensk kontroll. Bestämmnde för fastställundet av dessa hamar
blir furtygens stat ionsort under fred. Den tyska regel-ingen förklumr .2
h'o'gtidligen  f'o'r den fransk: regeringen, att den icke har för avsikt att
under kriget för tysk:. syILen använda den franskc krigsflotta, san be-
finner sig :L de under tysk kontroll stående hmmarnn med undsntug för så.-
dczna  enheter, som erfordrua för kustbevslmings- eller minsvepningsändamål,
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Den tyske. regeringen förklurclr vidare  hL'gf-u'idligen och uttryckligt, att
den icke har f‘o‘r uvsikt  att vid  :‘redsslu‘tet emst'cilla kmv på den fran-
ska krigsflottnn. Med undantag för den del av den franske krigsflottan,
som har att representere» de franske- intressenn  i koloninlriket (denna

del skall senare fixems), skola alle.utanf'o'r Frankrike befintligt. krigs-

furtyg återkrllts till Frankrike.;- 9) Det fmnskn överkomrmndot har att
lämn det tyske överkomnndot noggrnnnn uppgifter om alla av Frankrike
utlagdn  minor  samt om ulla övriga.hamn- och kustspiirrar och fb'rsvursan-
läggningnr. Avlägsnendet av minspärrar skall, sån-amt detta kräves av
det tyske överkommnndo't, verkställas av franska kraften - 10) Den frun-
ska regeringen förpliktar sig ett med ingen del av den åter-stående krigs-
makten och på intot sätt i fortszittningen för-ett. fientlige handlingar mot
det tyske riket. Likaså skall den fr: nska regeringen f'o'rhindra ett med-
lemmar av den fransk:: krigelaktén bege sig utomlands och att vapen och
utrustning uv något slag, fartyg, flygplan o.s.v. sändas till England eli

ler annat fränxmnde land. Dan  fmnsna  regeringen skall förbjudn frr—nska
undersåtur att kämpu mot Tyskland i tjänst hos stater, med Vilka det

tyskn riket ännu befinner sig i krig.. Franske undersåtar, 50m bryta mot
dette f'o'rbud, skola av de tysku truppernn  behundlus  som frisknremän.
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11) Tillevidure förbjudos franske hundelsfertyg av ollu slag, däriblend
även kust- och hnmfurtyg, som befinne; sig i iranske.hinder, att l'o‘pa ut.
För handelstrafikens återupptagmde fordres den tysb, rasp: itulienska
regeringens tillstånd. Frunska hendelsfartyg, vilku befinna sig utmf‘o‘r
franske hamar, skall den frmska regeringen hemkalla eller, om detta icke
låter sig göra, beordrc att ingå till neutrala hunner. Alle i franska hms-
nar befintligc uppbrings—de tyske.handelsfartyg skola på nnfordmn åter-
lämas i oakadut skick. - 12) För alla på fransk mark befintliga flyg-
plan skall si:.rtf'o'rbudomedelbart utfardaa. Varje flygplan som startar
utan tyskt tillstånd, betraktzs av det tyskt; flygvtpnet som fientligt och
behandlas dix-efter. De på det icke—ockupemde området befintliga flyg-
platserns. och mrkunläggningurna *.fllhörmde flygVF  pnet skola över-vokse
av tysk resp. italiensk kontroll. Det kan kra'ne‘ntt de skolo göras o-
bmkbam. Den fransku regeringen är f'o’rpliktnd att stang alla inom det
icke-ockuperndeområdet befintlige.framnde flygplcn till f'drfogLnde
reap. för—hindra att de flygz. vidare. De skola tillf'o'r: 5 den tyskn krigs-
mtk'ten.- 13) Dan fransk:. regel ingen för-pliktar sig cit s'o'rja för att
alle unläggningar, inrsttningor och lager tillhörtnde kri; sm ktsn inom de
områden som skola ockuperas av tyske trupper,  i oskadat skick övorlämss
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till de tyske truppemc. Den frznska teger-ingen sktll vida—e sörjn för
att hamnar, industrianläggningar och vurv fb'rblii fdrefintlig‘t  skick och
på intet sätt skadas eller först'o'ms. D.:tstn'm sviller all:—. trrzfikmedel
och trufikviigar, särskilt järnvägar, landsv'igor och flodsjöforten, hslu
radionätet samt lots- och fyrväsendets inrattningar. Likeså för-pliktar
sig den franskt. rager-ingen att på.  anfordrun  c.v det tyskn överkomnmndot ub-
f'o'rn alle; här erfordsrliga återuppbyggnodsarbeten. Den fnnska regedrgon
s'o'rjer för att inom det ockupercde området  erforderlig fuckperaonal slt
de mängdsr rullande materiel och undrr: trzrfikmedel äro för-hannen, Vilka
motsvar—r». de  nonmla  ffedsförhålltmdena. - 14) För alla på frtnsk mrk
befintligu rwdiosändarstntioner gäller omedelbzrt utsändningsförbud.  Mer-
uppt..gnndet av rfdiotrafiksn från den icke—ockuperade delen av Frankrike
kräver särskild regering. - 15) Don  frenska  regeringen  for-pliktar sig att
1  av den tyska  regeringen  forde omfottning vsrkställo den genom det icke-
ockuperode området gående godstrunsitotrafiken mellon det tyske, riket och

Italien-  -  16) Den fransk:; regeringen skall verkställa åter-transporten
av befolkningen till du ockupenods crux-Edema i e:;mförstånd med vederbörcnde
tysks myndigheter. - 17) Den franske. rsgeringen för-pliktar sig att för-
hindra v:.rje bortförunde uv ekonomiska viii-den och forråd från det område
som skall besättns av de tyske. truppem till det icke-ockupercne området
eller till utadet.  över dessa i det ockupemde området befintlign vär-
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den och förråd kan disponeras endast i avmförstånd med den  tysku rega-
ringen. Den tyska regeringen skull  härvid tu hänsyn till befolkningens
i de icke-ockuperade områdenu livsbehov.-  18) Dan frzmsku regeringen
bär kostnaderna för underhållet av de tyska ockupationstruppcrna på fransk

cart.  -  19) Alla i fransk fångsnskcp befintligutyskL  krigs- och civil—
fångnr, da:-ibland även rmnscknings— och straffi’mgar, vilkn fängsluts och
dömts för handling till det tyska rikets förmån, skolu ofördröjligen över—
lämnus till do tysku truppernu. Den franekc regeringen är färpliktnd
att på begäran utlämnn alla i Frrnkrike och de frrnska besittningzrnu,
koloniernu sann protektcrLts- och adatområdenc b;fintlig: tysknr, vilkn

nanngivas av den  tyska  rageringen. Den frsnskn regeringen förpliktar sig
att förhindra att tyska krigs— och civilfångnr föras från Frankrike till
enakn besittningar eller till utlandet. Noggranna lister med angivande
av vederbörandes vistelsecrt skola frnmlägggs beträff'nde fångsr som re-
dan farts  bort  från Frankrike samt beträffande sådana sjuke eller särade
tyskn krigsfångLr, som icke kunna transporteras.  Uppsikten  över de sjukn

och  sårcde  tysku  krigsféngarnu övertnr det  tyska  överkommandot.- 20) De 1
tysk krigsfångenskap bcfintlig; mudlemmarnu av den franskc krigsmakten
färbli krigsfångzr till fredsalutet.  -  21) Den franska regeringen  svarar
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för eäkerställandet av Lila för-emil om viirden, vilkrus överlämnrmde i o-
skudut  akick eller hållcnde till tysk disposition kräves i dette 1‘6n
eller vilkus transport  till utlandet är förbjuden. Den frcnek:  regeringen
är f'drplilrtad till skade-ersättning för all  först'o'ring, sdn eller  bort-
tmnaport som strider mot detta för-drag. - 22) Genomf'o'rmdet av vapenstille—
ståndsfördruget reglen—Ls och ö'rervckaa nv en  tysk vupenstillest‘mdskom-
mission, som  utövar  sin verksamhet enligt det tyske.  'o'verkomnndote  instruk-

tioner. Vupenstilleståndskounnissionen har vidare till uppgift  att  sörju

f'o'r  erforderlig överensstämelse mellan detta för-drug och det italiensk-
fruneka vapenstilleståndsfördmget. Den fn nekta  regeringan  får för att
representert de franske 'o'nskenixlen och för att wattage der. tyske  vapen-
etilleståndekomissionens tillämpningsbestämxelser en  delegation  på den
plats  där den  tyska vapenstillesténdakommisaionenhar sitt säte. - 23)
Detta vapenstillestindsf'drdmg tråder i kraft, så  snart  den  ensku  rege-
ringen träffnt överenskomr;elss även med den italienska regeringen  om fient-
ligheternas inställzmde. Fientligheterna skola inetällue sex tinmar
ei‘tar  den  tidpunkt,  då den italiensk»:  regeringen lämnat riksregeringen
meddelunde om att denna  'a'verenskomelse  ingåtts. Riksrcgeringer. skull per
radio läma den franske) regel-ingen mddelunde om denna tidpunk't.  (forts.-)
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Vaænstille-
standet Prank-

rike-It alien.

24) Vapenstilleetåndsfördraget gäller till dess fredsf'o'rdruge't ing-åtte.
Det kan når som helst med omedelbur verken uppsäg'ls av den tysk:; regeringen,

om den franske— regeringen icke uppfyller de forpliktelser den åtagit sig
i dette fordrag."

Den i artikel 2 i vapenstilleståndsfördruget ormämda linjen börjcr i

'o'ster vid den fransk—schweizisku  gränsen  vid Geneve och går dämfter un—
gefärligen över orternu  D819, Paray-l'e—Hondul och Bourges till omkring 20
km "oster om Tours. Härigrån går den på ett avstånd av 20 km Hater om
järnvägslinjen Tours-Angoulåme-Libourne samt vidare 'o'ver Mont de  Marsan  och
Orthez till den spmska gränsen. ('I'l‘ fr DNB)

Den fransk-italienske vapenetilleståndsöverenskomnelsen omfattar 26 ar-
tiklar med i  huvudaak  f'dljande innehåll: 1) Frankrike installer fient-

ligheterna mot Italien i moderlandet, i Franske Nordafrikn, i. kolonierna,
protektoraten och rsondatområdena. Vidare inställus fientligheterna till
sj'dss  och i luften.  -  2) De italienske truppemu kvarstarma vid ikraft-
trädandet cv denna overenskommelse och under hela den tid vapenstills-

ståndet varar i de av dem uppnådda främsta linjerna på nlln krigsskådeplat-

ser.  -  3) På det fransku nede!-landets område denilitariseme under vnpen-
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stilleståndstiden en sen mellon de 1 2) angivnu linjer-ua och en linje 50
km bakom dem.  I  Tunis demilitariseras på samma sätt en zon mellan den nu-
v1.rmde libysk-tunesisku gränsen och en  linje  som är angiver: på den bifoga-
de karta-n.  I  Algeriet och de fransk:: område:: .1.Sydalgeriet son gränsn till
Libyan demiliteriseraaunder vapenstilleståndstiden en 2m mellan den 11-
byske gränsen och an parallell linje 200 ha honom dem::- Så länge  fient—
lighetema mellan Italian och Storbritannien pågå och under den tid valpen-
stillostfmdetvarar demilitariseras hele det fr-nsfæ kuston—ådet  i  Somali-
land. Under vapenstilleståndstiden har  Italian full  och oinskninkt rätt
att använda sig av hunnen och humanläggningazna  i  Djibouti samt den frun-
ska aektionen i järnvägslinjen Djibouti-AddisAbeba f'o'r transporter av
alla slag.  - 4) De 1 3) nämnda zoner, som skole dsmilitarlseras skola
inom tio dagar från det fiantlighotema inställts utrymmas av de fmnska
truppama med undantag för den personal som erfordras  f'o'r över-falming och
underhåll av befästningsverk,kaserner, militärläger och militär!) byggme-
der sunt med undmtag av de trupper som ha att sb‘rja för upprätthållendet

av den inre ordningen och vilka nänzure skola nnges av den italienska va-
penstilleståndskomissionen.  -  5) Uten att inkra'kta på de i artikel 10)
angivna rättigheternu bestämmeslatt alla rörliga vnpen och därtill hömnds
nmmnitionsförråd skola bortfönas inom 15 dagar från de zoner som skola
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demilitariseras på det franska moder-landets område qgmt i  det till Libyan
gräneande området, likasé  ulla vupen som innehas av de trupper v:].lkaskolo
utrymnm de nämdo områdena. De i befiistningsverken inbyggda vapnen och
tillh'o‘randeommnitionsförrådeh skola inom somm tid go‘s—as obrukhora= Be-
tria‘i‘fundekustomr'adet i Franske Somaliland gälle liknande bestäzmnelser.
6) Så lange fientlighetema mellan Italien och Storbritannien vara skola
fästninna och flottstödjepunktema Toulon, Biz-erta, Ajaccio och Oran
(Merse-el-Kebir) demilituriseras. Denna demilitrmisering skall inom 15
dagar verkställos så att samtligo fästningar och flottst'o'djepunkter bli
obrukbara till sin offensiva och defensive. stylxm -' 7) och 8) innehålla
när-mare bestämuelser r'o'rande demilitariseringon av de ovzmnämndu zonema

samt lmt- och sj 'dbeftistningarnu och flotta‘t’dcjepimk'terna.- 9) Alla
lant-, sjö- och  luftstridskrufter inom det franska moderlandet skola de—
mobiliseras och  avväpnasJ Franska Nordnfriko, Syrian och Somli skall den
itulienska vapenstilleatindskommisslonen bestlimma styrkan uv de för ord-

ningene upprätthållende nödvändigc stridskraftornu. '- 10) Italien för-

behåller sig rätt att som garanti f'o'r genomf'o'rcndet av vopenstillestånds-
överenskormuelsen  kräva ptrtiellt eller fullst-Jdigt "Atla-monde av vupen

och ommmitionsfärråd som insotts eller varit ber-eddn att insättas mot de
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italienske stridskrufternn.  -  11) De Vapen, ammnitions- och krigs-

unterielf'o'rråd som atanna hvor i de icke oskupcrude fmnsko omridenn
skola snmms'o'ras under ituliensk och tysk kontroll.  -  12) Den franskn

flattens enheter skola demobiliserhs. Härigrån unduntua de enheter som
behövts för tryggendet nv de fra.-neko koloniområdeum -~ 13) Alla min-

spärror skola bekantg'o'rgs för det italiensk:; överkormandot.  -  14) Fram-
sku regeringen forplikter eig att icke företa några fientlige.handlingar
mot Italien som; ett för-hindra att franske under-sitar lämna Frankrike
för att delta i fientligheter mot Italien. -  15) Fransku regeringen för-
pliktnr sig att förbindro att krigsfartyg, flygplan, varen och krigsmate-
riel f'o'rns till utlandet.  -  16) och 17) gälla ovgångsförbud för den
franske hcndelsflotton och motsvnm artxll i det frailsk—tysko fördraget.
18) stadgar startförbud för alla flygplan "ilk:~ ”oe-finne. sig på franskt
område ellerpå under fransk kontroll stående om!—%.”,er— Alla flyghnmur
ställas under kontroll. - 19) Radiosändningar av alla slug äro tilla
vidare f'o'rbjudna i Frankrike. Villkoren för rndiotrui'iken mellon Frank-
rike, Nordofrika, Syr-ien och Somaliland bestemme av den italienske vu-
penstilleståndskozmissionen. — 20) innehåller beståmuelser om fri va-
rutrrmsitering mellan Tyskland och Italien gener der”u icke-ockuperade om-
rådet.  -  21) Alle italienske krigs— och politiske fanga:— måste genast
sättaa på fri fot och utlämnns. -I 22) garzqternr der fmnska regeringe'n
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Tel av Chu:—
chill.

för att det  50:1 gliste allu- ken utl'umms befinner sig i  gett  skicli- I
23) fit en italimsk vapenstLLLeBandaranassion bemyndigande att verk-
ställa och kan—traller»; v:.penztillestamsiördmget. — 24) gäller  till-
sättrmdet av en fnvnsk deLegutior. *. den plats där den itL—lienske.vapen-

stilleståndskoxmissioren har  s~it+site.  -  25‘, V‘panstilleatindsffirdm-
get tråder 1  ef': c3 deluurt efter undertecknznc at. - 26) Vapenstille-
stindsf'drdruge'h;"Jr' Ii: 5.kraft till desc. fredsf‘E‘flmgetunderteclmats.
Det kan uppsägts :v Italien, VJ den fnnska teger-ingen  icke uppfyller  sina
f'o'rpliktelser. (TT fr DNB)

Vid bri'utisku undezh. sails sa,.anzräc'ä25/6 av;—ul pre'taiärminister Churchill
en denture-tiara, .".naken han ‘31.: -‘_f‘ttr&d6: "Underhuset torde med best'o'rt-
ning hz; erfart», 'ulket  5.19 sur;dzab"-3.t den stom f‘mnska ndtionm, med
vilken  vi så lilnga varit I'drsnude 1 krig och fred och vilken v1 betnktrt
som en gnr-ant järzte ~’rarm-1.1;armianf'o'r den liberalt; kulturens  od) hier—m-
ta civilisationens fr! minakridmde i Europan Intet vinnes med att ”öda tid
och kraft på hårfin ord och förebråelaer. Vi hoppes, u'tt vi  skola  bli  i
stånd Ltt rädds, Frank.—ikefrå:-A urdu-; sch inn. E..—f- tyskt; hermvälde un-
der  vilket  der. koait 3.6mm fiendens gula angrepp ::.hgenom  undra anled-
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ningar. Vi hoppas, at; tt fransk *"rrperiet, 201, at:-dr. ”(ar sig över  olika
delar  alv-världen um em. fanfare—naf— sharlaa. av sjöstddskmfter, skall
forts'dt‘ta kumpen 211 sin  *llierudes sida.. Vi hoppas ocksålatt inom det'tu

lupen-ikm skall  uppstf, en mgu-ing sen. vill så:-iår. för segem och organisem
anjéer för befriexaf". Yetta  '55.:- eue]‘.ert:.d en s_.k, scr:endr-st frrmsnän
kunna träffa nvg'orzmde om. Vi finna E.;":  svir-t aft tro, att Frankrikes in—
tressen och dogs mum ikke skola få något annat uttryck än det tragisk!;
beslut Bon Ecrdsguxrén' gen fatte.-i:, Vi skola för-visse med ell haft
stödja frmsmän, sur.; ut m'ör fiendens m.!ctorråde arbs‘t:f‘o'r att baeegm
Tyskland och återgc— Frankrike friheten, Hurudwr: våra relationer till
Bordeauxregeringcrw uk 11-. blå, ha jL icke stig-.. \‘i kanske  icke  kor—rn
att ha några. rap"-f Jenta-li -.r i  ;;r. ic 3"L~2kup81'8de egen av Frankziler.
Men eftersom v. f 21312:. oss på det fransk,,- folkets auma onde., då ..et får
.vetu verkliga förhåuzmdi , skcla vi Försäkn upprävdålla den kontakt
som blir xnijjlig. Vi niste amellartid nu tänka på vår egen :äddning och
vex-1:51:13. f'o'rsvcu'1 på v11 Let icke  blott  Stoz‘ritmniens, Frrnkrikea och
Emu-opts utan  half. »ärlc'ans'o'd. hemp Stcr'critnmliens och det brittiskn
imperiets  ta.—ghwt wha'njär  i  "hög gml i'astän icke på uvg'o'rmde sätt av
vad sou hunder me'; (hr. t‘rLgskt, fløt-tru.. 125. det blev klart, att Frnnkrike
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nederlag och underkuvmde v.r förestående cabatt dess tapprr armé, vid
vilken så många färhoppningfr voro fås—bade, vbcklude under det tyskt,trycket
bad den or'idde konseljprcsidenten Reynzud mig att komm till Toure, vilket
Jag gjorde 13/6‘5‘fb'1‘jd av utrikeszzinistem och lord Benverbrook. Jag hm-
set‘b, att Box-dem. xregeringen återgivit vårt sr:.;:tt.1 slå på ett sztt, som
icke  1:115 ::otsv:.ro.r vad som verkligen skadde. En av kabinettssekräter' rn;—
upptechrde det sant—l se..; f'jrdee. Reyna—ud triads om förhållzxndenc. vid
fronten och den frantka armene tillstånd, vilket brittiskc. regeringen väl
kände till. Han undrgda, or: Storbritcnni en ville 1595 Frankrike frän för-

pliktelsen att icke f‘c‘x-hwil; a; vapenstillestmnd eller fred ut- n  sin
brittiskm ulliandcs satyck—z. Ehuru jig visste hur stora lid. nde Frank-
rike genongätt och hade kler-1:f'o’r mig.—th; vi dittills icke utstått några
liknande pr'dvningz: ell ».rgjort vÅr fulla-. rznpu-t i  felt, :nsåg jag l.;i'g
tvungen säga, ati Jag ic';e kun"e läuna e:;atycke  hzirtill.  Vi kome iver-ens
om att  Haym-ud  skulle frud‘b‘rc. en ny vädjun till Förent; stater—na, och om
svaret icke var tillfyllest :"o'r att hun skulle kunne fortsättu striden -
ty det v.22- Reyna—nd som nr sjelen i Frankrikes Lotstfmd - skulle vi sam-
manträi'fr. igen och futt-,. '; slut i ljuset av de nya fukta. 16/6 meddelcde
Reyna-ud, som då överflyt'tut till  Borgeuux, att det amerikanska svaret icke
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icke var tillfredsst ill (Je, SL.—ft unh'o'll, att Frankrike foss.—ligen skulle

lb‘saa från sint. förpliktelser enligt den engelsk—fransk. överenskomulsen.
Kabinettet inkallades ouedelbzr‘, och ett svarstelegrzm avs‘indes. Dess inne-
börd var i stort  sett, L-tt eep;—.r;.tv. förhandlinggr om vzpenvilc— ellsr  fred
gjordes beroende LV en 'dvererskomjelse med den frunsk; republiken  själv,
eftersom det gällde Frrnxrikes Leder, och att det icke riick'te med någon
speciell förvdtnmg eller  individuell  at:—tsa. Det f‘o‘rlrLdes 91131191—
tid vidare, att brittisi.c. regeringen ::edhänsyn till de lidrnden, sc-j den
visste att Frankrike hemsö'le'nes av, skulle ge sitt suiycke til]. att franska
regeringen anh'c'll att fi vet:, villa vupenstillestindsvillknr den kunde.
erhålla, f‘drutsatt att oen fram-kt— flott-n s'zindes till brittiska h'rJn-rr och
kvarstunncde dör, medrn förhundlingu'mJör-des. Det k]:— rgjordes också, att
brittiska regeriugen var bnlutun (.tt :‘ortsdttr kriget och icke deltn i
dessa f'o'rfråguingrr oc. villkoren för vagenvilu. Jeg beredde rig att resa.
över och swmnträffv. mac. Rey-".aud igen och bar.;m mig radm på tåget, då
jag fick neddelunde on att hun stärtc  3 :ch att en ny mage.-ing bildzts un—
der marskalk Fåtain. Vi gjor-ie allt som var möjligt för att försäkr: oss
er. att den frmskn flotth ställdes till v::r disposition. Vi erinmde den
nya regeringeu or: att de oundglingliga villkoren för att den skulle lösas
från förpliktelsen icke uppfyllts  -  desse villkor skulle icke hz. haft nå-
gon inverkun på för-h:,ndlir.gz—.mu- och fo'r att ytterligere underetrykn våra
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sy'npurkter Slinde vi 'o'var Lurimzinistem, iarstc sj 'o'lorden och lord Lloyd
i‘b‘r att da skull»; tx-L'Lda i  kan .H. med de nyr. r..iniatr:..rnu. Men f'o'wirring
rådde och allt gick on  intet. min;-a högtidligaförs'dkringar gåvos, att
den fmneka flott:.n LU:-ig skulle få fulla  i  tyskumbs händer. Med grä-
nelsé läéte jug senare villkuren för vapanstillestrmdet, vuri det sti-
pulerudes, att den fr .nsku. flattan skulla stunncirugas i vissa frmska
humor för att där ca.:otiliserasunder tysk och italiensk kontroll. Tya-
kn regel-ingen har hijgtidligt f'mkl;.rat, att den icke hur för cvsik‘t att
använda sig LV dess:. f'lrtyg under krig-et, men vi känncv viirdet 'IV en sådan

utfästelse. Sr.—"nu artikel 1 -—/1,penstil'-eståndsf'o'rdmget undzntmr för öv-
rigt från  denna  n'dgt ,dliga, deklurztion da fartyg, som "dronb'dvändigr f'o'r
kustbevakning— och mns-repnlrg, och tys'r.regerihgcn skulle där—igenom få
möjlighet att f'o'r dett. ändazäl förbm-Xllr. sig användning :v zllz frrtyg
inom  den franska flott-tn. Vapenstillactändet är end.—st en inledning till
ytterligare tysk;  kr.".v, når fredsi‘.‘rdr--get skull undertecknca after kriget,
Vapenstilleständ—lt iu- sr. beklnglig  episod,  som krav-ar fullständigare redo-

g'dralee liz'ngrefram.  Läget elr oklart  och ovisst." (TT fr Router)
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Iii Et i Schweiz.  Schweizisko. rager-ingen har  ri!-t:  t ett unten till schweizisk: folket,

Va enex often
t  11  520.-

var!. det heter: "Vapens'gillesi inde: mellan Frankrike, Tysklcnd 0d]  Ita-

lien har komit 50:1 en at er l-‘ttnad för Scnwsiz. Dettr. bör enellertid icke
invugga  oss i säkerhet iat er amt [.tt vi.  eftLX‘SDE  kriget icke länzx'o

rusm- vid våra griner.-r,- skel” kunna. ufo'rdröjlig,en slu-ida till en pf. rtisll,
gradvis skeenle dezebiliserin; :" vi? unzé, mn denne de:;obilisering  kom-
mer att stall: vårt i has; gr ; fol-En  rude näringsliv inför örftåligr. pra-
slem. Schweiz'näringsliv och utrikashfndel  börr.  nnpassr. sig efter da nya

färhall'mdenLÅ (I'I‘ fr  32m)

Dat kejaerliga Jurmlaka häg'iwrteret meddeler  25/6,  tatt en del av de 1
Sydkine.  stationerade ja'wmaka flrtt—mhetema skola sindas till Haiphong
för att kontinlleru 'Iarutrrmaporternz. frän Fransk; Indokina.. til].Yunnan.
I en förklaring från utrikeedeportementet bekr  ift-as  meddelcnden om utsän-
iandet av an japansk  5v;r;  .Lnidéskcmussion, bastwnde av representanter
för annån, fletta! Nth  utrikesdeparteruentet, till Haiphon ,. Hanoi och

gräneetädemn 1  Frmska  Inicki'fia-p ('I'I' fr DNB

   

Japanske. överhefälet 1 E'yc'xim. meddel;åe  25/6, att operationer inletta  17/6
för att "med  vapenuak‘t  rvsk-Llrc.” krigsmuteriellevemneerna via Indcki‘r'la..
till Chn Kui—shek. Dat  fölaras,  att "inf:rnz.ticner som erhållits
genom flygspuning och ;”:- n vånskapligt sinnade gummi-ter  visa,  ett denna
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Frcnskt  ek dds-
ommde  ute:-läm-
nat till !.  Luer-

".”—-

trafik forten—31 lik! li'f.iét «:o-n någonctn tnts jepnmnas upprepade
protester  och net  avta. i dorm; frr—«gt sem efter-åt triffats Luella!) fran-
ske. och j:.pznsLL regLr;ng".rn'..' ('I'I' fr  Reuter)

Från Chungking meddelus25/61  Kinesisk-. utrikesdemrtementet h:.r hoa  fran-
sk:;  ambassaden  inlz.g‘t an prctust  .not  :vl  ry’tandet  nv tr—fiken från  Indo-
hnu till  kinasiakt tur.-itorium. Kin',si.k& regel-ingen f'o'rklarar, att
regel-ingen  1  Fran-..ku Indcf'infn. né'rigewom 1rr'utc'rt. mot folkrätten och kriinkt
de frtmsk—kinesislfa för'imgen. Kinesiske regeringen kri'wer, att transito-
tm fiken gang:) Inddlin'. Lnderlättas, att vägen till Kina :raedelb'rt  "iter
öppnas och att de frank. ::;n'igh—tumr. shelf. tillb—visf de Japansks.
kmven på japansk dverva'mi 15 -;v træ—fiken vid fmak-kinosislm gränsen.

('I'I‘ fr DNB)

I Shanghai meddel..3s I sa:: :nc. med upphdv-mdet av det undmtcgstulstånd
so: vid fientli ?temgs uttrott i Kina i Luguati 1937 proklamerndes till
akd f'o'r  de utlärdska. kfncescionemr. ht de t'nnska myndigheternc 24/6
åter lämnat Zihateiczrålet ti‘ &; j'.p',l"5kl.x trupp—s. Området grins”
1  sydvfis‘t till der  fir'-HSKL  knmesionan i.. Shanghai. (TF fr DNB)

  ><
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Siata franaka
kri er often.

TEL].av Pét ain.

Den siste fr.nskL krigskormnlkun år (iste—nd25/6 och meddelt-::  "Kvillen
2+/6 fortsat? de itslisnsh nf  Ilen.  De  slo'o- suntliga tillbtku. På
ma: ställe hu' tiezden :..nkril.i.':. på vårt för-sv; rsstillningar. af'c'r
dessa at'dllningurlyckz; ies vi vid a“. rctmfall iterer'dvra hölften  av
Västra  Benton. Fiem .ighst‘rtn up;h'o'rde 32") sutftliga fronte:- kl.0.35'

('I'I' fr Reuter)

Konseljpresident Fåt .in h=51125/6 ett tal i main  til]. frmsm‘u‘nnen i
moderlandet och på Endr. LiQ'j’lhaven. Han redegjorde dziri för de oustin-

digheter, sou ledde 1:111 vapenstillest'indet och yttnde  after att ha
berifir.‘ den tyaku cffenqiven i  Selgien  :ch Fruxkrileq "Kriget hade redan :l.
verkligheteu vunnita ur  I'yjkl'nd dl Italian. inled-z. citt filttåg och ska-
pnde an ny fr.m't 2.01 Frankri—u', vid  vilken  zlpurmén  häll stand. Flyk—
tingstr'o'men  b'drjudc— vil denr . tid 1" cerhördu proportioner. 10 milj-
frunsmän jämøe de oak-ing 0,5  rilj.  balgiaka :'Lyningzrua flydde i obe-
skrivlig n'dd och rrcdu fr'n lrviqsskådaplrtsemaf 15/6 'o'verskred  fienden

Loire och utb ,dcø 'Z'g 'o'v, r  "."-.. "ta a. Funky-ike.  Inför  dessa pr'o'v-
ning. :- måste  armåns Uf -,;..tånd, upph 5r ,. Reger-ingen st'alldesinför två a1-
ternativ; att stum—:. ar pl sin pst- :lle r att  lämnn  landet. Den besl'dt
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sig för att bli kur i Frankrike  för  att vidmnkthållt. enheten inc: folka—t

och f'o'reträda det inför motstimd-hren. Den nnsåg sig under dessa mast-ir.—
digheter ha plikten att söka erhålln ett antogbnrt vapenstillestånd  gere:
att  vddje. till fienden or. en hederen—:. och rimlig uppgörslse. Vnpenstillä-
ståndet är nu undertecknct och striden har slutat. På dennf. national—
sorgens dag går min tennke till all:.den som fallit och till de:: som drab-
batsgvf krigät. Dams offer har hållit  Frankrikes  funn hög. De villkor—
vi maet accepterzl äro hir-db. En stor del av vårt territorium skall för
en tid  ockupercvs. I hel»; nor-:: delen av landet ändu ned till Genåvasjän
och Tours samt  12  fs mstkus'ten ned till Pyreneernc skull Tysklvn—j hav-;
styrker garnismemda. Vår-<; arméer skola demobilisen.s, vår materiel och
våra befästningcr utlimLs, vår fletta dean-name :L hamar-na. I  Ledel—

hnvet skola flcttbz serna de:;:ilituiserr.s. Men  hedam  h:.r åtminston: räd—
data. Ingen skzll gör; bruk av  vårt.  flygplcn och vår flott!” Vi skoiL.
behållalant— cch sj östridskrafter som erfordnza för upprätthällnnde z.v
ordningen i r:.ode*1:.niet och koloniemfi. Frankrike förblir fritt 0:171 skal].
endast förv.1tas ax. franmiim Ni vox-o beredda att fOl'f-Sätth'. kriget. Jag
hade  kännedou dörom., Men kriget var fo'rlomt  1 henlamdet. skulle vi hr.

fortsatt det :L kolcniernc  ?  Jeg skulle  icke mm vdrdig att fortfcreznde
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Baudoin om
Frankrikes 1" e.

vara eder fader, c: jag gått med på ett offl-f. franskt blod för att  f'o'r-
länga  striden.  ag nar icke hyst mindre omsorg or: vim kolonier än cn
henlandet. Vapsnstillast‘mdst hem!-nr de b.nd sou knyt: den 85.31.71
Frunkrike kan run-; pf. deras lojalitet. Det är mat framtiden so.: vi nu

miste inriktu vi:-a. anstningningur. Ni skola snart itervändn til].edru har;-
En del måste bygga upp dim igen. Ni hn lidi't och komma att få göra det är.—
nu en tid. Edert liv kommer utt bli  hart.  Jag skull icke bad:-aga er
genom fagrn löften. Jorden ljuger  icke.  Den f'o'rblirart st'o'd. Hoppcs icke

alltf'dr mycket av stat-3n. Den kan icke ge mer än den får. Lita fax. på

er själva och til; da bcrn sz; ni upgfostm. Vi :zåste bygga upp Frankrike

Vårt nederlug berodde på förslsppning. Njutningsanda förstår-de ved Lffcr-
anda byggt Jpp. Earf'o'r  behövs  först och främst an uoraliak uppryc'mingn'

(TT fr Havna)
Vid en pressmotmgning 25/6  förklnmde franske utrikesministem Baudoin
bl.a.,  att "n,-na Stalin tg som Chuf f'o'r den franske diplomatien är synner-
ligen tint-”1113 under  nuvarcnda förhällcnden då Frankrike är nvväpnat och
ockuperat. Han yttrades "Jeg går smeller-tid till mitt arbete med för-'

troende då jeg ve:.Ltt Frankrike år n'o'dvändig't f'o'r dan övrig!» världen.
Alla regeringsx och all: folk niste önskL att Frankrike består och att
det blomstrcr. Jag vet, att jug km riikn; på FBI-ante stater-naa vinskcp
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Franske ambaor
sz.d'o'renCorbin

avg år.

Jag vet ;ckså, Lt j;,r 'Fr rica med d:+ mit-tisk:- folkets sympati. Jag
anser néuligen, att mankind).  ister  Ok..—. ch.Ll..s deklareiion på midsomr"
dagen icke på ML: et  &  .vfv r ett uttryck f'or det brit‘uiska folkets djupe.
känsloz. Jag tror vi'arL, ;*.— det tyskt; folket och dess regering i  lik--
het med frunsku  regH: Agen ) .1 fra. wkr folket genom en  rättvis reglar-ing

"önsku få. ett  slut  vå ker- alt' ‘nisus —  c.].strat så :rfmgn olyckor och så
manken  f'o'rstc‘rels ae  å  frank: ik-j. i Tys ncl och  i  den övriga världen, Jug
hoppes och 'o'nskar, at" sven om :iss‘w. ,i'qg, som uppstått mellan det 1t
lienska  och det franske folket, skall  upphörc.. Det  finnes mellan våre
båda folk såväl på l&tsknetens sor. kri.'tendomensgrund en solidaritet.
vilxen ingen rogerlng i  Frankrike  eller  linien kan unngå att to hänsyn
till; Slutligen ::.r wax spm-3». regningen  mler  de smärta—.nu; dag:—.r som
vi genorlevat lämnt oss ett s-c'o'd sot: 'n'.J.CÅB skola glam."

(TT fr Havas)

 

 

Från London usidelqs26/6: Fr'nske anbcssud'o'ren i London, Corbin; hr.:- hoe
franske) regoringer ank'ålli «. ox. [fiske  Gorbins avging lär motiver: 3  av
personliga  skiil.  "im h: 1 ml. ..r ;mt rig åt .på-'; befästc. det fransk-
brittiska annat-beth. och nee ru, ud. den senaste polisisku utveolrlingen
gjort det om'o'jlig; f‘r honom Ltt fortsätta med denne uppgift, åtminstone
i sin officiello ege1s..1p'. :TT ‘3' Reuter)
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Fransk frivil—
liglegion.

Brittiak kri s-
rcggo _._

Tu:-kiste håll-
slag.-.

ie Jar-ll: med brittiska regärtgens
msk Srl-;;.IJiQ-Agi'an i  Storbritm—mieu.

(TT fr Reuter)

I  London meddslades 23/" . sit gznsrnj.
santycke skall upgrdmtn e.- fr

Det brittiska infntzm 13.414134"'.  c  n di L':2 /(; ."tnliemrm; ha ..
under 30 dag:—"rs krig i Afrika 1"o'r1 :uf ,:O f'-vgplm ; iuz'ts-t'ciderM

. -  , På den. 1  l—efkn fronte-r na de brittisxa trapper-

na erövrat de tre grLrsoostez-ns. Sid - mit, i.r.f.da3.ann och .émsent. 25 ita-
lienske office—rare or". 630 r.:an hr. tagifs tulfinga; ta.] ienarno. ha för--
loru't tolv lä+ta stride mg,—nar och en rvcmnhei  annan  mterisl. Abessinia:-
ha gett de brittis'za try-":fra 1.11” ut;. '.11. of all rast garnisonen &

Kattem vid Suda;-  grins. 'I'T .. Rait-er)

 

 

  

  

FAU—gt  Ankaras  rtf'm i:.r °.lr
en fråga i naticuaJ :‘2.
sin  hållning so: icZ-e- '
och dess f'o:avur. H.!
sin:. militär-a.för5.;-od-.

  

  

     J...”.irgeu . .
=gf< mrde m: Eit I”): L", hem: landets säkerhet
fzlrz -e, tft ”unge": b'o': fartsätta att  stärka
ee" oc: iakttxqa  v3.11 veka,—Ret;

(TT f'rLondon)
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2' :". Teheran, att itmske minister-presidenten Daftari
-_~ u ;t. hittills-rz—rrrde ninisteäför industri och

nsuzr til]. aisterpx-esidant efter Dufturi.
('I'I' frDNB)

N re erin i Iran.0fficiellt men
avgått.  Scht)
gmvddf't Ali E

';5   

gå!-svaret av Pa- Från NewY:.v'k tzeo'ielas ?öl-lå:USAgs flat-t; her lämnat Hawaii ochavgått
namn. till Fanmkan .12 med, går den skall färetaga man‘o'vrer samt förläggas

till Atlantun "  ' Jamil evnt..  samtidigt meddelas, att både  inloppen  till
kanalen miner unit 5:- 35 cm. kanoner f'o'r kustf‘o’rsvaret ha tran-

sporter-at fr" " .vs— ";111 Atlantsidan av kanalen, och hela kanal-
gu-nisonen, us./a , har f'o‘rsat‘s 1:} krigsfot. Officiant för-

klurcr  mu), at". fl 31,—...  'rflyttning Budge. s.;ett för mnöverändamål,
men att mincnf: Hillllflikt skate.ligga kvar  även efter manövremus slut.

(Sv.D. fr New York)

   

  
   

 

  
S  
     :7:w

  

gj'dlgaktion av Vid en presskcnf” ' iladelphiu26/6 f'o‘rklaradeexpresident Hoover,
Hoover. att Europt. hot we :. .rdhungersnöd, om kriget fortzsättermånga

månader längre. Ho: n.”.- [.15 ~g, att Bryfrsel]. skulle bli utan livsmedel om
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Uruggaxs nn-

giater.

Risk-flake.
kanalbxggen.

en. & twi- r.E.. .zdwr, si 153. icke hjälp ko.:;.er. Han f'o'rklarade, att han
* :ritt ska, tyskn och belgiskn regeringama för

att erhålla '  . iii. ata någon tredje part skulle  ingripa  för att
avhjälpn hunger. .:"døn, 51 der. privrta välf'o'renheten icke  år  i  atånd att
möta situationexskrav/. (TT fr Reuter)

 

   

 

Från Montevideo EJdcölää'Z Alla de personer, som av myndigheterna :l.Uru-
guay nrresternh: 525;. Usstimktu för att he verkat såsom medlemer
nv "(Date kolonnen", ha 26/6 åter f'drsatts på fri fot.

(TT fr DNB)

Från Berlin  meddt. us 26,/-.6 Två kanalbyggen,  Vilka  man  hoppas  snart skola.
utgöra en väl—den.] . ' "NM,— ; handelsf'orbindelserna. mellan Tyskland och
Sovjetunionen  ha tlbr. 1=1t9. Det gäller Tzäjepr—Bugtanalen, som med
Weichals hjälp t'äärisirder ('stsrsjön med Svarta. havet, och Dnjepr-Njemen-
kanalen, som når Lstcrsgön över-.ldemelflyien. (DN fr  Berlin)

 

rittiska stmnd— Brittiska mfomimonsmi. .1':..cz'iet meddelar  i  en kommuniké 26/6: "Allierade
i  Frankrike. flott- och lant: tr.15.sl:ra1‘tsrft‘retogo 25/6 i samverkan med brittiska

flyget framgångu  J.: Spaningar  i fiendens 1custJmmden. Landstigningar

utf'ördes på ett [ln—tal  rlatser  och kontakt nåddes med tyske. h‘upper.
Fiendm tillfnge 1e: förluszcr. En mid viktiga upplysnmgar erhöllos."

(TT fr Reuter) x
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L'a' et i  Litauen.

S torbri ta  i en

rus tar .

Från Kaunas meddeles 27/6: Litauiska sejmen har upplösts genom forord-

ning av statspresidenten. (TT frDN'B)

I ett radiotal 27/6 förklarade  brittiske  rustningsministern Morrison
bl.a.: "Stor‘britarmien har- ett starkt läge och skall hehålla det, medan
resten av den civiliserade världen mobiliserar sina resurser för segern.

Vår  produktion  av den viktigaste krigsmaterielen  och  ammunitionen ökas
ständigt. Jag vill icke ge det intrycket, att vi inom en  kort  tid  äro

fullruStade me', et‘r totalt :vch omfattande krig, men framstegen  äro goda,
och d  e skola  bli ännu haft: ).  Utom  alla flygplan, vapen  och  ammitions—
mängder, son' vi fåta. tillf'élle att skaffa  oss  från Amerika och som vi
fortsätta  att erhålla derigrån, få vi från andra hill en ständigt växande
ström  av krigsf'drnbdenheter, Speciellt flvg'plan. Beaverbrook har sagt
mig, att våra  order  ställt i den brittinka krigsmakinana Haust"
alle. de  främsta  flygfabrikerna i Forente. staten-13. Vi  motta  därfirån
flygplan  såsom  Se ryktbara Hudson—Lockheedbombplanen,Douglasbombplanen,

Brews-terjaktplmen, skolflyzpjln  och  ett  stort  antal hydroplsnau'zt de nya
Northropbombplanen och  Curtissjaktplanen. . Tyskland har icke ”meeeg-rat
något  land  som  iet icke f"rst försvagat  genom  inre upplösnin'g. Det skall
aldrig besegra ett 11nd 3071 det verken kan  skrämma, söndra eller  splittra“.

(TT fr Reuter)
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mice.  trams
vid sganska

m’hsen.
Dax-der av

Maw—-

Från Madrid mer;-delast -De t:!ska  truppem  komme 27/.6  fram till fransk-

spanska gränsen vidHendaye  , (TT frReuter)

General Weygand riktade 25/6  till de franska arméer-na. en dagorder, vari

det bl.a. heter: "Officzrare. underofficerare och soldater i de. franska

arméerna! Efter  en oavbruten följd av förbit-trade drabbningar har order

'givits  er att  upphöra  med striden.  även  om vapenlyckan varit oss ogunstig,

ha. ni dock alla på ett sførhjaget  sätt  lystrnt tillde appeller jag rik-

tat  till  er patriotism, ev.— fiapperhet och er  ihärdighet. Våra motståndare
ha  hyllat  edru suifsegenskzper? värdiga vår äro. och våra traditioner.

Åram 'a'rrädded. 31 kuzna vara.  stolta. Häm'ta förtröstan i tillfreds-
ställelsen över en fylla plikt och i omb‘blig tro på  Frankrikes öde.
Vårt land har under gångnr. L“; er  övervunnit andre. hal—(slag. Förbli eniga

och lita :å adr-'; leia-:. Fortsatt att  visa string disciplin. Unda' sådana.

förhållanden koma varknr‘. edra lidantlen eller eds-s. kamraters offer, Vilka
stupat på ärans fält, att ha varit få'rgäves.  Var ni än stå är eder upp-
gift icke slut. Ert  arbe-ce  i morgon skall bli f‘ademeslandets moraliska
och  materiella  återuppryckning. Leve Frankrike!"

(TT fr Havas)
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Franske. minister— Inom den franske. regeringtn företogs  27/6 en omförrlelning av olika  port-
skiften.

NE Evernör i

Indokina..

följer-  Hittflimrande  inrikesministem  Pomuret blir arbetsminister,
hittiJJsvm-ande arbetsministem Février  blir postminister,bittillsvarande
ministern för  post  och al] minne.. arbeten kval-står som  minister f'o'r 3.11-

männa arbeten. Inrikesminister blirhittillsvarande minister—n utan port-
följ Marquet. (TT fr Bordeaux)

Från London meddelas  27/6: General  de Gaulle, vilken  håller  på att orga-

nisers  ett franskt nationalutskott i London, har varit  i kontakt med
olika  befälhavare  i det  franska kolonialimperiet för att  infomm  sig om
deres inställning till vapenstilleståndsvillkoren. Från  Franska  Indokina

har han av generalguvernören, general Catroux, fått definitivt svar att
denne kommer att motsätta Sig  varje försök  till  invasion i  kolonien.
Marskalk Pétain har  entledigat  Catroux och i hans  ställe  till general-

guvernör i Franska Indokina utnämnt viceamiral Decoux.
(TT fr Reuter)
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Rxskt ulti matum

ti 11  Rumänien.

Rumäxskt svar
till Sovjet.

I Bukarest mac-mus 77a :itz‘dszaregeringen har till mmza'nske'
ministern  i  Sulo-31311, Dax-1 es LL, överlä'mat ett  ultimatum, för  vilket
fristen utlöpeff Qi,/3 kl. 22 Sovjetmlonen begår, att  Bessarabien  och
non-a  Bukovina  "Art:—Mas. Izasfdrinnan nattog konungen först tyske och
där-efter it.-ii aske rtthxistern i  audiens. (TT fr DNB)

l)

O  (

På  kvällen27/5 u'gniäs to nmänske propagandaministern för de ut1änds1m
pressrepresentvut rm :' Bukarest  följande  officielle. kommuniké: "Kl 12.50
i  dag sammantr' ':1»; Henrik”; undcr Icon-angers presidium i  kunglign palatset

 

i Bukarest. Raze—. Irg'ftoie Len not som 26/6 kl. 22  överlänmats till
rumänskc— :inis‘,;rt f. Eirsk'm :.v sovjetryukzz regedngmwilken  däri lcrä'vde

S::zNa'tier. cch non—a Bukovina samt begärde svar hån
m under torsdngensylopp.  Besjälat  av önskan att  vid—

licz förbincelsefnä med Sovjetunionen godkände krom-Met
La. att sovjetryska regeringen bestämer

plats och til *T— 2 möf,  'llan  delegater för de båda regeringarna,

varvid den sw .1010! skall disku+eras.  Man awaktar nu svar
från sovjetryséi rogn-73:11 pg. rmänak: rageringens förslag". - Av
texten till  den rot ?cm ‘cverliézrmats till Moskvaregeringen framgår, att
Rumiinien är vi; ligt ati il'yf t1  alla förslag från Sovjets sida och  önskar

avträdande av
rumänska reg-e

makthålla. de f
regeringens be

    
      .l
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Mobiliserigg
i  Rumänien.

Bulgarian  och
Rumäni en.

Britti  sk fram—
rxcknigg i
O—stafrika.

bevare de goda grannfördinäelserna med  Sovjetunionen.  Kronrådet samman—
trädde ånyo kl. 21 under  presidium  av konung Carol. Efter detta samman-
träde, som  pågiclc till kl 23.50, utfärdades ingen komnnmiké.

(TT fr  Stefani)

Från Bukarest medielas: Allmän  mobilisering har  27/6  proklamerats i
Rumanian,  huvudsaklzgerr'. som  försiktighetsåtgärd  mot en eventuell  Aktion
från Ungems  sida ifråga  on: Pranssylvanien. (TT fr  Stefani)

Den "bulgariska regferinqzn har aedan den  erfarit  innehållet i den sovjetryska

noten till  Rumärien  me:.elbart satt sig i förbindelse med regeringarna
1 Ron: och Ber-1:122. 25/6 hålles ett bulgariskt ministerråd, som skall be—
handla det nya ( e, som uppstått i Donau— och Balkanområdet med  så:-skilt
hänsynstaganie ti-; Eulgariens nationella intressen. (TT fr  Stefani)

     
 

I  en  officiell brittisk komm-mike26/6 meddeles: "Våra narkpatruller he.
avancerat 52 km ;. Italicnska Somaliland utan att möta motstånd. Meddelanden
ingå från Abessinia.  och Italienska Somaliland om att av  italienerne. en-
rollemde  skai-or vilga  desertera för att förena sig med oss".

(TT fr Reuter)



28 juni 1°4C

fiemblikanerné
och president-
valet.

USA byger
sl agsk egg.

I  det val.;ragram som antagits vid republikanernes konvent i  Philadelphia

framhllles bl.a.: "Vi  f'drorda att alle folk, som kämpe. för sin whet
eller vilk'as frihet Eirhotad, understödjas på ett sätt som icke strider

mot den intel-11.11 :nella råtten eller som icke är oförenligt med vårt
lands fdrsvar. Timon  ii LLI inne för Amerikas del. Vi höra vara beredda
att försvara. vår Ruster, våra hem, våra liv och våra. dyrbaraste ideal".
Republikanerne föreslå, att förs*-a.ret stir-kes på sådant sätt att det
bli.-:- möjligt icke blott att f'c'r svara  Fdrcnta  state:-na och landets besitt-
ningar utan även act upprätthålla Monroedoktrinen. I valprogrammet
motsätter man sig: Vidare att någon amerikansk president väljes för tre
på. var-andra följande perioder.—Konventet företog 27/6 sin första om-

raa tning för utse-smie av  presidentkamdidat. Åklagaren Dewey fick559. So-
nator Taft  188, elekn-icitetsmgnaten '.Villkzla 106 och senator Vandenberg
76 rister. (TT fr Reuter)

PC'n-ente stztemas första jätteslagskepp på 45.000  ton, "Iowa", har 27/6

stapelsatts i Brooklyn. (TT fr Reuter)
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Valutakontroll
1 Pe ip im.

Dender japansk kontrcl; ståen'le regeringen i Peipingqhar  27/6  till-
känmgivit, att generalurek'tören för  finanserna  31711: sjötullorganen
i Tientsin, Chefa och I‘singcaoinstruktinner om att den kontroll över de
utländska valuta:-na som hittms tillämfsats  i fråga om exporten skall
utsträckas  till  att gållet  även 9.1]. import mod undantag av importen från

Japan och Hansjukum tgärden anses i Peiping ägnad att allvarligt skada .

utrikeshandeln  på I'ordkina. (TT frReuter)
x
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Handelsavtal
Finland-Sov et.

Eetnisk—lettiska
alliansen annul—
lerad .

Handelsavtal
gskland-
Grekland.

Kanadensisk
jagere sänkt.

Från Helsingfors meddeles:
Som  resultat  av de i Moskva för-da förhandlingarna undertecknades  28/6  ett

handelsavtal och en betalningsöverenakommelse mellan  Finland  och Sovjet-
unionen.  Bandelsavtalet tråder i kraft sedan mtifioeringsurktmdezna
utväxlats. BetaJningeöverenskomelsex-m trå—ida i kreft  1/7.

('1'1‘ fr  Helsingfors)

På förslag av regeringen har estniske statspresidentenbeslutat annullere
det 1/11  1923  mellan Estland och Lettland ingångna fö- dmget om en skydda-
allians samt fez-draget av 17/2  1954  angående denna allians' organisering.

(TT fr DNB)

Från Berlin meddeles: De tysk—grekiska ekonomiska förhandlingarna av—

slutades 28/6 genom att en överenskommelseunderteclmades. Bl.a. kom
enighet till stånd om att tilläggskontingenter för varorav Speciellt

intresseför Tyskland skola beviljas. (TT fr DNB)

Karadas premiärminister Mackenzie King meddelade 28/6, att den  kanaden—

siska jageren "Fraser" fb'rloratswid en  kolliaion i  Girondes nmming.
(TT fr Reuter)
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Kamma
demi litari seras.

Uttalandex av
Chamberlain.

Officiant meddelaées i London 28/6, att Kanalöarna demilitariserats.
(TT fr Reuter)

Clumberlain förklarar i en intervju för United Press bl.a.: "Det torde
vara omöjligt att finna en enda människa i England som har en tanke på
att s'o'ka fred. Det  finns  uge. meningsskiljaktigheter mellan min ledare
premiärministern och mig. Vårt samarbete år av absolut harmonisk och
vänskaplig karaktär. Våre. tankar gå i samma banor, och vår vilja och
inställning äro ensartade— Det ges många bevis för att det konservative
partiet, som har 370 av underhusets 615 platsorenhälligt sluter upp bakom
Churchill. Om jag av någon anledning skulle träda tillbaka som de kon-
servativas ledare, skulle partiet omedelbart och utan minsta tvekan utse
Churchill till min efterträdare som partiledere. Jag vill emellertid
tillfoga, att jag icke har for avsikt att träda tillbaka. Jag tror

fortfarande, att tidal år på vår sida. Hitlers spel går ut på ett kort
krig. Han litar icke på moralen hos sitt folk, om dette skulle bli tvunget
att genomlida ännu en krigsvinter. Men för att vinna måste hanb esegra
dette rike, Det är ett fruktansvärt svårt företag. Hitler är mycket
dumdristig, om han försöker sig pl det, men jeg tror,att han konner att
försöka. Han kommer att kr "staters. att vi äro en hård nöt att knäcka  -
alltför hård. Vi ha. en got. atridsanda, och vi äro sammansvetsade i enhet.
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Storbritannia
erkänner de Gaulle

Fransk för—-
räderigrocess  .

Szrien följer
Pétain.

Och det firms en stor fond av idealism i dette land, Vi stride icke
endast för vår egen sak, vi känna oss som förkämpar for och förvaltare
av civilisationen, den civilisation vi erkänm".

(UP fr London)

Officiant meddelades i London 28/6: "Brittiska. mgeringen erkänner
.general de Gaulle som ledere för alle. fria fransmän, var de än må be-
finne sig, som ansluta sig till honom för att stöd  a  de allierades sak".

%TT fr Reuter)

I Bordeaux meddeles 28/6: Franske rager-ingen har medmledning av vissa
franske personligheters verksamhet i utlandet beslutst inleda en process

mot dessa personer för komplott mot franske statens säkerhet.

("I'I1 fr Havas)

Från Jerusalem med?- else: överbefälhavaren för Orientamén general
Mittelhauser meddelade  28/6,  att även Syr-ien skall iakktaga vapenvilan
med Tyskland och Italien. (TT fr Reuter)
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sk konnmmiké
om Rumänien.

I en officiell rysk kormmmiké om de rysk—nzmänska tiril-handlingane med—

delas:
26/6  gjorde Molotov följande démarche hos rumänska sändebudet i Moskva,

Davidescu: "År 1918 berövade Rumanian under utzvttjande av Rysslands
militär-& svaghet med våld Sovjetunionen en del av dess område, nämligen
Bessarabien, och kränkte därmed den sekelgamla enheten mellan detta

huvudsakligen av ukrainere bebodde område och den ukrainske. sovjetrepubli-
ken. Sovjetunionen har aldrig fog-at sig i detta Bessarabiens våldsamma
lösslitande och har upprepade gånger och inför hela världen öppet för-

klarat detta. Nu då Sovjetunionens militära svaghet tillhör det förgångm.
och då det nuvarande intemationella läget kräver det snabbaste avgörande
av i det förgångna. olösta frågor för att slutligen grundvelar för en var—
aktig fred mellan statema skola kunna åstadkommas, anser Sovjetunionen
det nödvändigt och på. tiden att för ett åtexstänlmde av rättvisa omedel-
bart tillsammans med Rumänien skrida till ett avgörande i frågan om

Besmabiens återlänmande. Sovjetregeringen förklarar, att frågun om
Bessarabiens återlänmsnde är organiskt förbunden med frågan om åter-läm-
nandet till Sovjetunionen av den del av Bukovina, vars befolkning till
sin överväldigande majoritet är förbunden med Sovj etukrains både genom
gemenskapen i fråga om det historiska ödet och genom gemenskapen i fråga

om språk och nationell samansättning. En sådan handling vore så. mycket
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rättvisare som överlänmandet av non-a delen av Bukovina till Sovjet-
unionen om ock blott i ringa nån skulle kunna betraktes såsom en ersätt—
ning för den oerhörda förlust som Sovjetunionen och Bessarabiens befolk-
ning tillfog-ats genom Rumäniens 22-åriga hermvälde i Bessarabien.
Sovjetregeringen f'dreslår rumänska regeringen att återqe Bessara'bien till
Sovjetunionen samt att till Sovjetunionen överlänma non-a delen av Bukovina
i enlighet med bifogad karta. Sovjetregeringen hoppas, att rumänska
regeringen antar detta  krav  och dim-Led  skapar möjlighet att på ett fred-
ligt sätt evgöra den långvariga konflikten mellan Sovjetunionen och
Rumänien. Sovjetunionen livvakter rumänska. regeringens svar under loppet
av 27 6".

27/6 överlänmade rumänska sändebudet Davidescu till Molotov sin
regerings svar, vari  det heter: "Besjälad av samma önskan som sovjet-
regeringen att se alla frågor som kunde förorsaka. meningsskiljektigheter
mellan Sovjetunionen och Rumänien lösta med fredliga medel förklarar
rumänska reteringen. att den är redo att ofördröjligen på bredaste basis
slu-ida. till vänskaplig gemensam diskussion av alla forslag som utgått

från sovjetregeringen. Med anledning härav ber den sovjetregeringen
bestämma. plats och tidpunkt för  fii'handlingarna. Ruminska regeringen

kommer & sin sida att utse delegater och hoppas att lbs-(zinger; av de näxm-
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da frågorna  skall skapa  ett gett samförståndoch vänskap mellan de både
länderna". På en muntlig fråga från utrikeskommisserie Molotov huru-
vida rumänska regeringen i enlighet därmed vere beredd attsvträda
Bukovina till  Sovjetunionen svarede rumänske ministern  jakande.

I en ny not till numänska regeringen förklarade sovjetregeringen, att

rumänska regeringens svar var obestämt, då det  icke  innehöll något klrt
samtycke till de ryska kraven. Ur minister Davidescus förklaring kunde
ryska regeringen  dock  utläsa rumänska regeringens samtycke och önskan

att nå fram till enighet med sovjetregeringen,och den föreslår därför:
'1) De rumänska trupperna  skola  inom  loppet  av fyre dagar  —  från och med
kl. 14 28/6—utrymma de ifrågasatta områdena, - 2)Sovjéttrupperna skola
från och med samma tidpunkt inleda ockupationen av dessa områden, — 5)
De sovjetryska trupperna  skola  under loppet av 28/6 besätta städerna
Cernsuti, Chisinau och Cetatea Alba, - 4) Rumänska regeringen skall  ge
garanti för  skydd  och överlämmande  i  oskadat skick av alle offentlige

byggnader, kommunikationsanläggningar o.s.v.  i  de områden som  skole
ockuperas. - 5) En blandad kommiséåon av rumänska och ryska representanter
skall sammanträda (i Odessa) för att reglera de frågor som sammanhänga
med evakueringen av de ifrågavsrande områdene. Vidare kräver sovjet-
regeringen i denne not ett svar från rumänska regeringen före kl. 12
28/6". (forts.)
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R " 'en avträder

Bessarabien och
narre 13111:o .

m. 11 28/6 överlämnade rumänske ministem i  Moskva följande mrsFRum'insh
regeringen förklarar sig harmed samtycka  till  den militära ockupationen
av  Bessarabien  och narre. Bukovina  liksom  även  till villkoren för evaku—
eringen av  dessa  område-n. Den  anhåller  dock om en  förlängning av den
för ockupationen fastställda fristen(punkt  1 och 2  1 de ryska förslagen)".—
Sedan de ryska för-slagen accepterats av  rumänskn  regel—ingen" övefekredo
sovjet'imppermkle 14  28/6 gränsen och Skrede  till  ockupation av de tre
stäierna Cernauti, Chiaifiau: och Cetatea Alba..

(TT fr DNB)

På efter-middagen28/6 hölls  ett  rumänskt  ministerråd, efter vilket  en
officiell kommuniké utsändes, Kari tillkéa'xmagavs för rumänska folket,

att regen'ngen gått med på att avträda  Bessarabien  och  non-a Bukovina.
Vidare meddelas,a.tt städerna Czemowitz (Cernauti), Kisjinev (Chisinau)
ochAkkermam  (Cetatea Alba) på eftermiddagen 28/6besatts av ryssama.
Ministerrådet behandledebl.a. frågan om försörjning av flyktingama.

(TT frDNB)
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Rumänska  re e,»
ri en amb i ldad.

Enligt rumänska  telegrsmbyrén har följ'mde rekonstn'zktion av den rumänsh
regeringen företagits: Utrikesminister Gig'lu'tu, hominister Urdarianu,
ministem  utan  portfölj Portocala, ministern för  utrikeshandelnChristu,
undervisningsminister Ciobamu och understatssekreteraren i samme. minis-
terium Sibicianu ha  ingivit  sina avskedsansökningar. Karma:-presidenten
Vajda-Vojevodl  Inculetz  och Nis’cor ha utnämnts till ministrar utan
portfölj, och senatspresidentenArgetojanu till utrikesminister.  Eko-
nomiminister Cancikoff skall tills vidare övertag—a ledningen av ministeriet
för utrikeshandeln. Propagandaminis‘ter GiureScu övertager tills vidare
ledningen av undervisningsministerie‘t och efterträdes på sin mva:-ande
plats av  Sidorovicil.  Regel-ingen utökades senare genom att två represen—

tanter  för de högernationella inträdde'i dansa—um» Sålunda har ledaren
för det forna Järngardet, Horia Sim, blivit  understatssekreterzu'e  i
undervisningsministeriet samt  leäaren för högernationella studentrörelsen,
dr Simonescu, understatsekreterare i hälsovårdsministeriet.

(TT fr DNB)
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Unger.-n och

Rumänien.

17 e tisk ree-
rigg.

Bombaxs hamn

sp ärrad  .

Officiellt med/‘elss i Budapest: "Med hänsyn till den ännu icke upp—

klamge situationen ihuinien har den unge:-ska. regeringen beslutat genom-
föm en strängare kontroll i gränszonerm. Gränstrupperna ha därför

erhållit förstärkningar långs hela gänslinjen. Trupperna  koncentreras
1 en zon, 1 1cm innanfor gränsen, på det att intermezzonkunna undvikas".
Den ungetBka pressen har  28/6 , intensifierat sin kampanj mot Bumänien

och publicerar nyheter-na om Rumänien och kommentar—emo därtill under
rubriker som "lzäniens öde är tydligen analogt med Tjeckoslovakiens".

(UP fr Budapest)

28/6 tillk'zinnagavs officiellt i Kairo bildandet av ett nytt emtiskt
kabinett. Hussein  Sabry pasoha blir konseljpresident efter Ali Maker

pascha och övertager även utrikesministerposten. Blott tre medlemmar av

den förra regeringen ingå i den nya. (’1'1‘ fr Reuter)

Officiellt meddelas 29/6 i  Bombay, att hannen i Bombay  tills vidare
spit-rats för fartygstrafik. Alla andra indiske hamar  hållas fortfarande

öppna. (TT fr Reuter)

v
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Jå anaka  krav å. Från Tokyo meddelas 28/6, att japanska regeringen framställt krav tillNe-
Nader-Knish

en ."
..derländlka Indien på att erhålla större mängder av oumbärliga produkter

jämte  ökade  möjligheter till ekonomisk penetration genom lättnader för
japanska företag och tillträde för  japanska  undersåtar. Holländamas
svar har delvis varit tillmötesgående. ' - ha hm.-:Hock väg-rat öppna
portarna för japanska undersåtar och japanska företag i  den omfattning,
som begår-ts. Japanske. legeringen har meddelat holländske ministem,att

man uppslcattar de redan gjorda. eftergifterna, men att dessa  icke  äro
tillräckliga, och samtidigt understrukit önskvärdheten av ett snab'bt
uppfyllande av kraven i deres helhet. Holländarna utfäste sig att  icke
vidtaga några åtgärder som skulle lägga hinder i vägen för var-ors ex—
porterande till Japan. Härpå svarade japanska regoringen,
att man önskade, att de holländska myndigheterna skulle "absolut säker-
ställa exporten av 'dnskade  mängder av de begärda varoma samt snabbt
avgöra fråga-na. om de japanska företagen och den japanska invandringen".
Und'erha‘dlingu'na  ha för-ts med holländskn regerimgen i London och kolo-
niregeringen i Batavia- (Times fr Tolga)

Eilkie president— Från Philadelphia meddelas 28/6:  Wendell Wflkie  erhöll i den  slutliga
kandidat . onn'östningen för utse-ende av republikansk  presidentkandidat  998 av de

1.000 rösterna. Vid presskonferens 25/6 förklarade Roosevelt, att han
med nöje skulle vilja diskutere. utrikespolitiska frågor med  Willkie.

(UP fr Philadelphia)
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USA och s öfarten.FrånWashington meddelas  28/6:  Roosevelt  har bemyndiget finansministern
" att överta amerikanska  eller  utlädska fartyg om så erfordras för "att

skydda dem mot skader, att förhindra skader på amerikanska hamnar eller
för att säkerställa. att Förenta state:-rms rättigheter och de mot landet
ingångnaförpliktelserna skola iakttas". (T'I' fr Reuter)

::
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skarna. önska

avsätts k_u_n_g

Haakon.

Enlist  uppgifter från Norge har den tyske rikskommissarien i Norge Ter—
boven för någon tid sedan underrättat administrationsrådet i Oslo om

tyske regeringens önskzm att norska stortinget skulle sanmankallas

för att fatta. vissa viktige. beslut. Bland dessa. stod svsättandet av
kung Haakon och hans hus främst på listen, som även omfattsde ett skil-

jande av ministären Nygaardsvold från dess befattningzu- samt en för-kla-

ring att de stortingsmän som lämat Norge förlorat sina mandat. En ny

norsk regering skulle komma till stand, som hade såväl norska folkets

som Tysklands förtroende. Kunde saker-na inte ordms på. detta. sätt stall-
des helt tysk administration över hele. Norge  i utsikt. Administrations-
råde-L begår-de omedelbsrt uppskov med stortingets samankallande och fram-

lade vissa motförslg, som bland annat gingo ut på att kung Haakon skulle
beredas tillfälle att själv avsäga sig kronin. Från högsta håll i

Tyskland visade man viss forståelse för rådets önskningar, och en hemställan
till kung Haakon att &bdikera lär nu ha fr'imställtä.  )

DN
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Internerade norska Från {23.10 meddele. 29,6: FörhanåljJ—gzlne Dell:: svenska och tyske
soldateljfiem-
transporteres.

Finsk-tyskt
avtal.

regamzzma om 1" ;ivnirtn: av 5.000 norska soldater  som gått över gränsm

till Sver. ge en 21 jule 1161 Lts av de svenske, mdighctena haJe‘tt till
resul tat, Enlist "ai (.hef’m för det norske krigsfängeutskottet  meddelar

skola de inte—"nemne solinwm n" ges med ”börj an 5 eller 4 juli.
Eemtrsnspcrtem 7.17 de 1’+3Tnerade normännen  komma  att  omfatta  1 000
man  varje  dag. vil rad ext:atåc; skola för-as  till Norge över Charlotten-

berg. De flesta :: de lntemerade nor ska. SC ldaterua. eller nämare
5.000 man. övcrs'n—eclo svenska gränsen efter striderna vid Hysen-

(DN fr Oslo)

 

 

Frå". Ber-15.11 meddel 5: Sedan "början av juni ha i  Berlin f'drts tysk—finske.
ekonomiska. förr—33315153. Desza In 8/6 lett, till underteclmandet av en
rad överenskomelse: 'åcnrievaru— och  clearingtrafiken.  De nya överens-
kmnmelsarnu. ta. 1 r—mc: cm‘.‘a‘..l.r‘_"‘13 hänsyn till de fårändrade impartbehcven
och e::portmöjliff'ae'f om; på. ",.-Å wider. Man kan nu förväuta att den
tysk‘firska .at CEShiiLVir. ;], sedan de senas te måneds- :19 stockm'ngar över-

'.*::":.its,. sæl— b.nr. nyt. ;», ,sving. (DN fr Berlin)
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gammy:
Finland-$0174.91; .

!!!—1 arm;-

2é+ rve. handelsavtale”; mellan Finland och
;;” pen om  mest—gy'nnad-natiOnS—klausulen-

övercnskomelsen regleres den  juridiske still-
ovjnmnmnens hundeISI—representation i Finland. Ett protokoll
" ctslår handelsutbytet under första.året till

& Ragga  sider, sålxmm sanmnlag‘ 15 milj.
SN "Let-unionen leve:—era bl.a— e] ek  risk"- ap-

2r. fmö., levande buskap, kopper-tråd,
Finlarzl bl.a. skall leverer-apetroleum,
9. Viz-or. (TT fr Moskva)

  

   

 

   

  

    

  

perater.
m.m., redan S"
mme ., tom-1.1...

'  ur.—? 0‘13}:
c 3.1

  

Pir—skes ;'_ I. -' " ' ' en fest för lzarelama29/6 ett tal,
vari . '  lyvining Kalv—ideunder svåra. omständig—
h:;- her 0:11 koammer  .... ”syng tm att för er  innebära. cbt liv i urn-
bärundermch i". d'! hl rå.-' dock ej från det övriga. finsk:; folkets
br'llighut. de": "dr m"r. fast: övercygelse. Det vill göra allt som är
mbgligc :Cr att url—Lærling er+ lage Men under nuvarande förhållanden
krave.-3 det r4} ' '—1 ansträngninqm— av ?"c.Hz.".sredan på.grund av
att den  sumti sax: ;mnz; utkcm; u- och existens möjligheter för

er 0:11 endre., . ”'c- " If") .F-GWtam ::.edLnrg-are, sar— hotas  av arbets---

löshet  i  er: tid . sbördor måste bål—as och då sto:—
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Tidsinställda.

bomber användss.

maktskriget på det ödesdigraste hotar avskära våra förbindelser med den
övdgavärlden och till stor del omöjliggör utbyte av varer och tjänster
med andre folk. Regeringen har sökt göra. vad i dess makt står för att

intensifiera handelsförbindelsema över-allt där hetta låter sig g‘jra
under nuvarande förhållanden, d.v.s. i östa-sjöområdet. Det skall även
med tillfredsställelse konstateras, att efter fredsslutet nya, på ömse—
sidigt vsruutbyte grundade handelsavtal genom vänskppliga underhandlingar:

kommit till stånd med Danmark, Litauen, Lettland, Estland och Sovjet-  -
unionen. även med Tyskland har ett nytt handelsavtal  1  dag undertecknats".

('1'1' fr Helsingfors)

I  Berlin meddeles: Det  brittiska  flygninisteriet bar 28/6 meddelat, att

vid bombfällning från tyske flygplan mot militära mål i Storbritannien 2.
använts bomber, Vilka exploderade först en lånere tid efter nedslaget.  V
I Berlin bekräftss detta meddelande under förklaring att det tyske flygets'

bruk  av tidsinställda bomber utgår en vedergällning för att dylika
bomber sedan flere måneder fällts  1  Tyskland av det brittiska flyget.

(TT fr DNB)
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Nordirlend och

Eire .

Franske rege—

ri n  f tar.

Daladier till
Marocko.

Belbo död.

Premiärministm i Nordirland, lord Craignvon, yttrade i ett tal 29/6
bl.a.: "I Nord— och Sydirlands intresse år jeg beredd att  inleda  inti-
mare samarbete med de Valera beträffande försvarsfrågan under förutsätt-
ning att han i likhet med oss stiller sig på Storbritanniens och imperiets
sida, att han låter de tyska och italienska diplomater-na avresa från
Eire samt att han för-pliktar sig att icke dra upp författningsfrågan".

(TT fr Reuter)

hån Bordeaux meddeles 29/6, att president Lebrun och regexingens med-
lemmar lämnat Bordeaux för att hege sig till Massif Central, vars huvud—
ort är Clemont—Ferrand. (TT fr  Stefani)

Från Gibraltar meddeles 29/6, att förutvarande iranske konseljpresidenten
Daladier tillaammans med andre medlemmar av sin re ering ankommit till
Casablanca. UP fr Gibraltar)

Ital ienska krigsmaktens överkommando meddeler: "Vid en fientlig bomb-
aktion över Tobruk störtade 26/6 ett av marskalk Italo Belbo fört flyg-
ple'n brinnande till marken. Balbo och besättningsmedlewmrna omkommo
i Egon-m! (TT fr DNB)
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Italienske

flottförluster.

Brit ti sk ubåt

förlorad.

' et i Rumänien.

Brittiska. emiralitete'r, meddelar 23/6: Två i ,alienska. und ervattensbåtar
..och en jagere ha sänkts i Medelhavet. (TT fr London)

Officiellt meddeles i Løndal; att den brittiskz undervattensbåten
"Grampus" måste betraktas som fo'rlurad. (TT fr Reuter)

Den rumänske propagandaministem Sido‘ruvici förklaraåe vid en press-
konferene, att Rumänien 1:1» 12 29/6 slutfört avträdandet av de terri-
torier som ryssarna krävt. Bortflyttningen av den rumänska befolkningen
fortsätter enligt den uppgj orde. planen. Ministem de.-centerade uppgifter
om att  Sovjetunionen  av der] :c—mäneka regeringen skulle na krävt baser

och hamnar vid Donau och Svarta havet. Han dementerade också energiskt
i  utlandet  spridda  rykter, om att intermezzon skulle ha inträffavt vii-
andra rumänska. gr'alnser. Px-apaga‘fialiinisternbeteclmade vidare den ryska

ockupa’cinnen som "en katastrofal orättvisa". Han yttrede: "Vi ha tagi'l: på
oss denna katastrof för att?) espam Sydosteuropa en ännu större katastrof.

Vi dölja icke vår sorg.. Vi ha ].idit och  lida  fortfarande, men tiden skall
ga oss vår rätt. V.?” skola sa;.la alla våra lex-after för att kunna uppfylla
vår heliga missiom Vi skola ';(ämpa intill dess denna oräthrisa åter
blivit gottgj 0rd". UP fr Bukarest)
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" et 1  Rumänien.  Från  Bukarest meddelas 29/5:  Dor. fill understatssekreterare i under-

Polska 1: er
till  Palestina.

Irak och
Turkiet.

Vieningsministerietu-zn‘a'mde  Horia Sim, vilken betraktas såsom chef
för det far:—.tv. Järngardef, har hos konung Carol anlnållit om audiens för
att där-vid  begära en radzkal omändring av den ruménska politiken-

(TT f: mm)

I  en deklaraticn 29/6 från ’zvrittiska infometionsministeriet heter det,

att den polska  brigaden  i  Syrian  anslutit sig ”till de brittiska. styrkorna.

i  Paleatina.°  Enligt ingångm widerrättelser ha 6.000 man polska trupper
med fullständig utrustning ‘o’verskrmit gränsen. De stå unde:- befäl av
general Kopanski. (Tl' frReuter)

I  en officie] ]. kommuniké från AIS-tar:.99/5 f'o'rklaras, att Iraks utrikes—
och justitieministrm- but flera överläggningar med ledende turkiaka
mdigzeter, under vill-za gemensauheten  i ink—oasen och det gode grann-
skapsförhållemdet me"-lar. &: bås/ch ]äxflerne. konstatera—ts.

(TT fr DNB)
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Sjökriget  1

Indiska oceanen.

Gandhi mate;

vicekqm—ulgä.

Ja ;  live:-mn

Åtskilliga—meddelandea i Lonion tyde på tysk eller italiensk flettverk-

smhet i Indiske ocæmen. Silunda har en jagere tillht'rande indiska flåt-
ten sänkts på okänd slats, och fientlige minfält ha påträffats vid
Sydafrikas kust. (Sv.D.  fr London)

Gandhi hade 29/ 6 en överläpgning med vicekonungen- I en kommuniké medde—

las, att vicekonungen bett Gandhi korma till sig för en vänskaplig

diskussion. (TT fr Reuter)

I ett radiotal  29/6  förklarade japanske utrikesministern Arita: "Länderna
i östasien och Sb'derhavet äro geografiskt, historiskt, etnografiskt och

ekonomiskt intimt förb'mina med val-andra. De äro bestämia att samarbete

och att hjälpa varardrn ömsesidigt för det gemensama välståndet. Före-
mmdet av alle dessa områden under en  endaledning på. gnmdval av gemen—

sam existens och trywaniet av denna intreSSesfäJ-s stabilitet är an natur—

lig konsekvens.  .  Aritrx .änderstr'ik att freden icke kan *1"
bli varaktig, så länge icke alle nationer kunna  glädja sig åt ett eget
livsrum. "För ett förverkliga dette. ideal förefaller det  vara  helt
nnturligt att de folk, 1.3:! geografiskt, kulturellt, ekonomiskt och i ras-

hänseende Tårn intimt förbunina med warming, först 251m bilda ett eget  '
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livsrum för en gemcnsam existens samt upprätta fred och ordning i dette
livsrum. Samtidigt måste färbindelser med andra livsrum säkras för ge-
mensamt vilståni och gsienszm utveckling." Arite beröråe i detta samman—
hang Japans bemödan6en att skape en nyordning i Asien. Han betecknade
det såsom synnerligen beklagligt, att några stater alltjämt icke första
Japans stora mål utan sabotora freden i östasien genom att stödja Chiang
Kai-shek. Årita betecknade det som en naturlig konsekvens, att östasiens
och Stillanavsområdets länder samnonsluta sig till ett eget livsrum.

"Ett sådant system förutsätter, att en stabiliserende maktfaktor före-
finnes,som säkrar de goaensnima livsgrundvalarna och folkens välstånd
samt deras livsrums staailitet, vidare att de olika folkgrupperna buse-

sidigt inrikta sig på att bevqraägägt.pålitisko,kulturella och ekonomiska
särdrag och uppträda solidariskt éäæ varandra, Vid det europeiska krigets

utbrott förklarade Japan att det icke komme att idgripa-i det. Samtidigt
betonande det. att det ewellertid icke önskar att kriget utvidgar sig till

östasien. Japan följer med uppnärksamhzt det europeiska krigets utveck—

ling och dess återverkningaæ tå östasiens,inkluaive Stillahavsområdets
olika delar. Jag vill fdrkl ra, att Japan är vitalt intresserat av

dessa områåens öde". (TT fr DNB)
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J k ockad
av H .35'

Japanske telegtamby'rån Domei meddelar, att det japanska överkommandot i
Kina i en kommuniké, som offentliggj orts  29/6, kräver att tillförselvä—
garna tillQaungdnga-egeringen via Hongkong och Kowloonterritoriet full-
at'éndi spin-aa-  I  komunikén tillägges, att de japanska striden-after
som 22 6 inledde operationer i närheten av Kowloonterritoriet  besatt
en del kinesiska baser i omgivningama, varigenom tillförselvägarna
till Hongtong blockeras, samt att de stå i.begrepp att företaga alla
andra nödiga åtgärdcr. Den officielle tidningen i Hongkong meddelar
29/6, att Hongkong-egentligen beslutat om obligatorisk evakuering av

alla "brittiska kvinnor och barn av europeisk härkomst. Evakueringen skall
vara alutförd senast5/7. (TT frRenter)

x


